
 

 
 

ZONDAG 13 maart 2022 
Tweede zondag 40-dagentijd 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Leni Brinkman 
lector: mw. Anneriek Uchibori 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor 40dagentijd, Kerk in Actie, binnenlands 
diaconaat - Ondersteuning diaconaat in arme regio’s. 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, 
Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de 
armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van 
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om 
kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle 
problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als 
voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen 
letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine 
kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben 
niet veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s 
in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 

 

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. 
 

Tweede zondag 40-dagentijd 
We zijn de eerste poort gepasseerd en komen bij de tweede poort. Deze is 
bekleed met graan.  
In de lezing van vandaag, Johannes 12: 20-36, wordt gelezen over een paar 
Grieken die in Jeruzalem Pesach komen vieren en die graag Jezus willen 
zien.  
Jezus vertelt hen over een graankorrel die moet sterven om vrucht te 
dragen. Zo zal het ook met hem gaan. 
Het graan is dus symbool van de hoop op een leven na de dood. 
Ook nu mogen de kinderen weer iets bij de poort neerzetten. 
 

40-dagentijd en Pasen Kindernevendienst 
Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het 
feest van de eerste oogst en de bevrijding 
uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen 
mensen naar Jeruzalem om het feest te 
vieren. Maar wat voor feest wordt het voor 
Jezus en zijn leerlingen? 
Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de 
verhalen horen wij hoe het donker wordt in 
de stad, en hoe God op Paasmorgen een 
nieuw begin maakt.  
 
Het thema voor deze Veertigdagentijd is: 
ben je klaar voor het feest? Met de 
kinderen gaan we op weg naar het feest van 

Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen 
tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als 
Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende 
Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op weg naar het 
feest. 



 

UIT DE GEMEENTE 
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 
Rommelmarkt 
Zaterdag 23 april organiseren we weer onze rommelmarkt! De opbrengst 
van de markt komt weer volledig ten goede van prachtige goede doelen. 
De markt wordt gehouden van 08:30 uur tot 15:00 uur. U komt toch ook? 
Heeft u spullen die we mogen verkopen? Dan kunnen die ingebracht 
worden op: Dinsdag 19 april van 12:00 - 15:00 uur en 19:00 - 21:00 uur 

Woensdag 20 april van 09:00 - 15:00 en 19:00 - 21:00 uur 
Donderdag 21 april van 09:00 - 15:00 en 19:00 - 21:00 uur 
Vrijdag 22 april van 09:00 - 12:00 uur. 

Hartelijke groeten, de Rommelmarkt commissie,  
Voor vragen en info kunt u mailen naar: rommelmarkthhw@gmail.com.  

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
mailto:rommelmarkthhw@gmail.com


 

 
 
 
 
 

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. 

 


