ZONDAG 20 februari 2022
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
Lector:

Ds. Alex van Ligten
Charlotte Hage
Hilly Tanja

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal Werk. Bij
diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap
in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of schulden, die
in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen
houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. Geen
aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of
haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval
is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te
overwinnen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Jan Geluk verblijft in het revalidatiecentrum Heliomare en maakt grote
vorderingen. Zijn adres is: Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
Mevr. Janny Hiemstra is vorige week verhuisd naar Zuyderwaart, Haar adres
is: Waterkant woning 1 Titanialaan 15, 1702 AZ Heerhugowaard
Mevr. Mats de Jong heeft haar heup gebroken en is opgenomen in het
ziekenhuis in Alkmaar. Zij verblijft daar tot er een plek is gevonden in een
verpleeghuis. Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis en
verpleeghuis alle goeds toe en 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!

Vanuit de landelijk kerk is het heugelijke advies gekomen dat er
vanaf 25 februari geen beperkende maatregelen meer zijn voor het
kerkelijk leven.
Dat betekent geen mondkapjesplicht, geen 1,5 meter afstand houden
en u hoeft niet meer te reserveren voor de dienst.
Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die drukte toch nog willen
vermijden en daarom liever nog wat afstand houden. Laten we
elkaar vooral die ruimte blíjven geven.
We gaan nog niet terug naar de oude manier van collecteren, maar
blijven dit voorlopig doen bij de uitgangen. Uiteraard kunt u er ook
voor kiezen uw bijdrage over te maken.
Ik wens u fijne diensten toe!
Diny Kotterer, voorzitter
ALGEMEEN

Zondag 27 februari is er weer een Ankerdienst!
Ankerdiensten zijn diensten 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, gemeenteleden en niet-gemeenteleden.
Deze keer is het thema: Verandering? Begin bij jezelf! Dit passende
bij het begin van de 40-dagentijd en bij de lezing uit Matteüs 7 over
het verhaal dat men commentaar heeft op iemand die een splinter in
z’n oog heeft, terwijl er bij zichzelf een grote balk zit.
We zien u en jou graag de 27ste in de kerk! Het zou fijn zijn als de kerk
weer vol mag zitten en dat we samen kunnen genieten van de dienst.
Hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep, Marlies van Steeg Douma
Beste gemeenteleden,
Enige tijd geleden bent u geïnformeerd over de stand van zaken rond
de geluidsinstallatie in de kerkzaal. In de hoop dat de
geluidsproblemen in januari door het bedrijf Backstage verholpen
zouden zijn, is door Marcel Molenaar een noodconstructie
aangelegd. Door deze constructie hebben we gelukkig geluid, al is dit
natuurlijk niet optimaal. Door omstandigheden hebben de
werkzaamheden echter vertraging opgelopen. Dit is niet alleen te
wijten aan coronaperikelen, maar ook door een wereldwijd tekort
aan chips en andere onderdelen en, zoals u vast heeft gehoord via de
media, is transport in de hele wereld een groot probleem.
De verwachting is nu dat Backstage half maart de nieuwe constructie
komt aanleggen. We gaan ervan uit dat de geluidskwaliteit daarna
optimaal is. Dank voor uw geduld.
Met vriendelijke groet,
Diny Kotterer, voorzitter

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.

