ZONDAG 16 januari 2022
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
zang:
lector:

ds. Peter Verhoeff
mw. Diny Kotterer
Mw. Wies Spil en mw. Elma Bandstra zang
Mw. Anda de Vries

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Present. Present maakt
het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Zo slaat
Present slaat een brug tussen mensen die vrijwillig hulp willen geven
en zij die hulp kunnen gebruiken. Als makelaar in vrijwilligerswerk
biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen
woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met
armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel
Ondersteuning Gemeente.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Piet Nieman is rond de jaarwisseling geopereerd en voor zijn herstel
woont hij tijdelijk in Verzorgingshuis ten Anker, kamer 111, Timorlaan

139, 1782 DR Den Helder
Dhr. Jan Geluk verblijft op de zorgafdeling van het ziekenhuis in Alkmaar,
afdeling 249, dit in verband met de bestralingen die hij ondergaat. Daarna
zullen verdere behandelingen en revalidatie worden begonnen.
Frouk Welbedacht heeft een ingrijpende operatie in het AMC ondergaan.
We hopen voor haar en voor iedereen om haar heen dat de tijd van echt
herstel is aangebroken en wensen haar van harte beterschap toe!

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!

PERSCONFERENTIE KABINET
Vrijdagavond jl. was er zoals u weet weer een persconferentie rond de
coronamaatregelen.
We weten op het moment van het uitkomen van deze Zondagsbrief nog
niet wat de consequenties zullen zijn voor het openstellen van de kerk en
De Brink. Vooralsnog lijkt het erop dat we nog gesloten blijven. Mocht dit
anders worden, dan kunt u dit lezen in de volgende Zondagsbrief en op de
website: www.pkn-heerhugowaard.nl
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer

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
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

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.

