
 

 
 

ZONDAG 9 januari 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
zang: leden van de Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
lector: mw. Henny van Minnen 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Exodus. Exodus 
Nederland is een vereniging, die als doel heeft de kansen van (ex-
)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te 
vergroten. Zij kunnen terecht bij Stichting Exodus voor professionele 
ondersteuning, een vrijwillig maatje of allebei. Exodus onderscheidt 
zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een 
integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten 
van het leven van de (ex-) gedetineerde. Ze gaat daarbij uit van de 
vier pijlers: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de 
persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van 
Exodus. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Leny Hoogvliet en mw. Attie ter Haar zijn weer thuis. 
Dhr. Jan Geluk is overgegaan naar een zorgafdeling van het 
ziekenhuis in Alkmaar, afdeling 249. Hij blijft hier zolang de kuur van 
bestralingen duurt. Daarna zullen verdere behandelingen en 
revalidatie worden begonnen. 



 

Adres ziekenhuis: Noordwest Ziekenhuisgroep, Postbus 501,  
1800 AM Alkmaar.  
 
Dhr. Douwe van de Wetering is verhuisd naar zijn geboorteplaats, 
Medemblik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. 
Wies Spil. 
Hoe bezoek geregeld wordt hangt af van corona, maar een belletje of 
kaartje zal hij zeer op prijs stellen.  
  
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn. 

 
 
KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ Naar MijnKerk.nl: ds. Niels A. Gillebaard 
 

 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen 
aan de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of 
tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw 
gift! 
 
 

ANKERDIENSTEN 
Nieuwe naam 
Vanaf nu zullen de jeugddiensten anders gaan heten, namelijk  
‘Ankerdiensten’ . Dit omdat deze diensten niet speciaal voor jongeren 
en kinderen zijn, maar voor iedereen. Het zullen diensten zijn met 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://www.mijnkerk.nl/author/niels-gillebaard
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf


 

een ander karakter dan reguliere diensten. Dit kan zich uiten in 
bijvoorbeeld andere soort muziek, andere soort verkondiging en 
indeling van de dienst. De insteek van deze laagdrempelige diensten 
is dat iedereen zich welkom voelt, jong en oud, gemeente leden en 
niet-gemeenteleden. 
Zo kunnen deze diensten voor jong en oud een anker zijn, waarin we 
vast kunnen houden aan elkaar en aan ons geloof.  
Op 23 januari om 10.00 uur is de komende Ankerdienst.  
Het thema deze dienst is ‘Thank You for the music’. Een aantal 
jongeren zullen vertellen waarom een bepaald lied een speciale 
betekenis voor hen heeft. Deze liederen worden vervolgens 
gezongen door Karen, Sanne en Charlotte, of afgespeeld via de 
schermen. We zullen de dienst afsluiten met ‘Thank you for the 
music’ van Abba.  
Het zou fijn zijn als we weer in de kerk aanwezig kunnen zijn na de 
dienst en elkaar kunnen ontmoeten om te praten over wat muziek 
voor ons betekent.  
De dienst is in ieder geval te bekijken op www.kerkdienstgemist.nl .  
 

 
Actie Kerkbalans 15-29 Januari 2022 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden 
via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit 
niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te 
gaan zitten. 

 
 

  


