
 

 
 

ZONDAG 6 maart 2022 
Eerste zondag 40-dagentijd 
 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
lector: mw. Hilly Tanja 
doventolk: mw. Saskia Balder 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Oekraïne. 
Donderdag 24 februari werden we opgeschrikt door het bericht: 'Het 
is oorlog in Oekraïne!' Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
vindt er op zo'n grote schaal een invasie plaats in een Europees land. 
Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst 
voor de mensen in Oekraïne. Ons hart en onze gebeden gaan naar 
hen uit! Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn 
gebombardeerd met vele doden en gewonden tot gevolg. 
Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek 
naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want 
mannen blijven achter om te vechten. 
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in 
Oekraïne hulp aan de vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die 
overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er 
plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding 
uitgereikt. Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van het 
oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u 



 

de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een 
slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een 
slaapzak. Onze broeders en zusters in Oekraïne rekenen op u. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal 
werk. 

 
LITURGISCHE SCHIKKING 40-DAGENTIJD 
De komende weken t/m Pasen zullen er weer liturgische schikkingen 
op tafel staan. We passen ons aan bij het thema van de 
kindernevendienst “Ben je klaar voor het feest?” en gaan met hen op 
weg ernaartoe. 
We verbeelden dit door elke week een poort neer te zetten waarbij 
een verhaal hoort. De kinderen zetten daar dan een voorwerp bij dat 
de dominee voor hen heeft meegenomen. De poorten worden steeds 
wat groter, zodat we zien dat we dichter bij ons doel komen: het 
Paasfeest. 
 
Eerste zondag 40-dagentijd 
De tafel is bekleed met paars, de kleur van rouw, boete, 
Ingetogenheid. 
We zien de kleinste poort bekleed met mos. 
Mos is o.a. het symbool van moederliefde. In het verhaal zalft Maria 
de voeten van Jezus met kostbare olie. Het komt over als een 
liefdevolle, verzorgende daad zoals een moeder doet. 
Wat voor voorwerp zal erbij komen? 

 
UIT DE GEMEENTE 
Mw. Leni Hoogvliet heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen en 
is inmiddels weer thuis.  
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! 

 
AGENDA 
SOBERE MAALTIJDEN 
Zoals u hebt kunnen lezen in de Op Weg, worden er dit jaar weer 
sobere maaltijden georganiseerd op 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april, 
om 18.00 uur. De intekenlijsten hiervoor liggen klaar in De Brink. 

 
ALGEMEEN 
 

STATIONSWEGCOMPLEX 
De regionale en lokale media zijn deze week op de hoogte gebracht 
van het verkoopproces van de gebouwen en grond aan de 
Stationsweg. Wij verwachten, dat op korte termijn hierover wordt 
gepubliceerd. Op onze website zal hier aandacht aan worden 
besteed. 
 

Werkgroep SWC 
 

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. 

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


 

 


