
 

 
 

ZONDAG 16 januari 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist:  mw. Jeannette Zuidema 
m.m.v. 
muziek: Sanne, Charlotte, Karen 
verder werken mee: Niels Welbedacht, Esther Stapel, Wies Spil, 
Werkgroep Ankerdiensten 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Beeld en Geluid. Voor degene die 
niet in de gelegenheid zijn of om een andere reden de kerk niet 
bezoeken, bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via internet 
te volgen. Dit geldt ook voor uitvaartdiensten en bruiloften mits de 
familie daar toestemming voor geeft. De kosten van Beeld en Geluid 
zijn voor de CvK. Maar een diaconale collecte is een bijdrage aan de 
kosten. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel  
Missionair Werk  
 

UIT DE GEMEENTE 
 Frouk Welbedacht ligt nu weer in het ziekenhuis in Alkmaar. Dhr. Jan Geluk 
is afgelopen week uit het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar het 
revalidatiecentrum Heliomare. Zijn adres is: Relweg 51 
1949 EC Wijk aan Zee. 
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! 
 

Beste gemeenteleden, 

 
Afgelopen dinsdag kwam een nieuw advies vanuit de  landelijke kerk.  
Vanaf zondag 23 januari mogen we kerkdiensten houden met 
inachtneming van de huidige maatregelen. Dat betekent: het dragen 
van een mondkapje bij het betreden van De Brink en de kerkzaal én 
het houden van afstand. Voor het bijwonen van de diensten geldt 
dan ook het maximale aantal van 45 bezoekers én het vooraf 
reserveren op het bekende e-mailadres en via onderstaande 
telefoonnummers.  
Vooralsnog handhaven we het koffiedrinken na de dienst, maar 
vragen u wél zoveel mogelijk aan de koffietafel te blijven zitten, als u 
loopt een mondkapje te dragen  en vooral elkaar de ruimte te blijven 
geven. 
Ondanks de maatregelen wens ik u fijne diensten toe! 
 
Wat andere kerkelijke activiteiten betreft : die mogen, met 
inachtneming van de bovenstaande regels, weer opgestart worden. 

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


 

We vragen u wel om vooraf ruimte te reserveren via mw. Henske 
Bakker: debrinkhhw@gmail.com. Dit is noodzakelijk i.v.m. de 
bezetting van de zalen en het tijdig aanzetten van de verwarming. 
 
Diny Kotterer 
 
RESERVEREN KERKDIENST 
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com 
Reserveren via de telefoon op woensdag, donderdag en vrijdag  
van  09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30 uur bij: 
Diny Kotterer              072 57 161 47 of 
Marijke Wijnker         072 85 000 23  
 
 
 
 

 
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. 

mailto:reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com?subject=Reserveren%20kerkdienst
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

 
 
 
 
 
 
 


