ZONDAG 13 februari 2022
Afscheid ambtsdragers
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:

ds. Niels A. Gillebaard
mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
dwarsfluit:

De Cantorij o.l.v. Coby Moens
Magdel Erasmus
Marjoke Berendsen

lector:

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Werkgelegenheid voor
jongeren in Nepal.
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is,
vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de
arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter
afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten
binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de
coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun
inkomsten in één klap weg. Samen met lokale partnerorganisaties creëert
Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat
jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De
jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van
een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een
stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en
Jongerenwerk

UITLEG BLOEMSCHIKKING
De rode rozen verbeelden de ambtsdragers van de kerkenraad te midden
van een veelkleurige gemeente. (De bloemenring er onder.) De rozen staan
in een vaas bekleed met bamboe. Bamboe (in het Japans: take), is buigzaam
en altijd groen, staat symbool voor standvastigheid, herstel, groei, hoop en
veerkracht. Eigenschappen die nodig zijn voor goed leidinggeven binnen de
gemeente. De twee witte rozen staan voor de afscheidnemende ambtsdragers. Het rood van de rozen en van het kleed is de kleur van de heilige
geest. Rozen staan ook voor geheimhouding (,sub rosa = in vertrouwen). De
rozen worden omgeven door een cirkel van klimop die doorloopt naar de
bijbel. De trouw van en aan God en de trouw aan Zijn woord. De rode sierappels symboliseren het samen vrucht dragen. De handvormige bladen zijn
het teken van Gods dragende armen en de handreiking die de ambtsdragers
geven. Ook gemeenteleden moeten aan hen een handreiking geven. Het is
onze opdracht elkaar te dragen en tot steun te zijn. De lichtjes herinneren
aan de eeuwige aanwezigheid van God.

UIT DE GEMEENTE
Wies Spil heeft i.v.m. het overlijden van haar schoonzus en de begrafenis
haar operatie verzet naar 25 februari.
Dhr. P.S. Nieman is weer thuis van zijn revalidatie in Den Helder.
Mevr. Smit is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Hoorn, zij is weer
thuis.
Dhr. Jan Geluk verblijft in het revalidatiecentrum Heliomare en maakt grote
vorderingen. 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!

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.

