
 

 
 

ZONDAG 30 januari 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
Thema van de dienst: ‘Jouw kind ontvangen’ 
voorganger: ds. André Wingelaar uit Warmenhuizen 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
lector: mw. Janneke Kiesewetter 
doventolk: mw. Saskia Balder 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Project Bolivia. Por Todo El 
Mundo – Voor iedereen. 
Het nieuwe diaconale project is ondersteuning voor de dagopvang en 
onderwijs voor jong gehandicapte kinderen in het dorp Caranavi in 
Bolivia. Inclusief, iedereen hoort erbij!  
Dat is vanaf het begin een belangrijke pijler geweest voor Por Todo El 
Mundo (PTEM). Alyz, een van de kinderen die vanaf 2016 bij de 
opvang komt, is daar een mooi voorbeeld van.  
Ze is begonnen bij PTEM, later ging ze naar het speciaal onderwijs en 
kwam ze nog halve dagen. Maar sinds kort zit ze op Vida & Verdad, 
een van de beste scholen van het dorp. Ze zit in groep 5. Alyz is doof, 
dus communiceert via gebarentaal. Ze kan goed duidelijk maken wat 
ze bedoelt en is een erg slim meisje. Naast Alyz zijn er in Caranavi 
vele kinderen, die naar het reguliere onderwijs gaan, maar niet goed 
mee kunnen komen. Deze groep kinderen kan bij Por Todo El Mundo 
extra ondersteuning krijgen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst. 
 

 



 

 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Geluk verblijft in 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  
Als u in de kerk bent, wordt er bij de uitgangen gecollecteerd.  
U kunt ook 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! 

 
Actie Kerkbalans 15-29 Januari 2022 

 
 
 
 

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://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

 
AGENDA 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdag 8 februari, in plaats van 
komende week. 
 

ALGEMEEN 
RESERVEREN KERKDIENST 
Momenteel mogen we 45 personen welkom heten in de kerkruimte.  
Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag: 
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  
Er is gelegenheid tot koffie- en theedrinken na de dienst, maar we 
vragen u wél op 1,5 meter afstand van elkaar plaats te nemen en 
zoveel mogelijk aan de koffietafel te blijven zitten. Als u loopt, mag u 
uw mondkapje op doen. Het kan af als u zit. Probeer drukte in de 
garderobe te vermijden. 

 
 
 

  

 

 

 

 

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. 


