
 

 
 

ZONDAG 27 maart 2022 
Vierde zondag van de 40-dagentijd 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  Ina Terpstra 
lector: Anneriek Uchibori 
zang: Jeannette Klercq en Hesselina Gelling 

 
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 het 
orgelfonds. 

 
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.  
 

Wilt u bij ziekte, ziekenhuis- of verpleeghuisopname uw wijkteamlid 
of uw wijkpredikant inlichten? Voor telefoonnummers: zie de nieuwe 
gele adressenlijst die u bij de aprileditie van kerkblad Op Weg vindt.  



 

LITURGISCHE SCHIKKING 40-DAGENTIJD 
Vierde zondag 40-dagentijd 
Bij de vierde poort aangekomen zien we dat deze is bedekt met 
ranken van de druif. 
We lezen in Johannes 15: 1-8 over Jezus die vertelt dat Hij zichzelf 
ziet als de ware wijnstok en God als de wijnbouwer. De leerlingen en 
ook wij zijn de vruchtdragende ranken. Maar zonder Hem kunnen wij 
geen vruchtdragen. 
Zo is de symbolische betekenis van de druif dus vruchtbaarheid. 
Omdat de helft van de voorbereidingstijd er op zit is het een beetje 
feest. Het paars van inkeer en boete wordt vermengd met het wit 
van het feest. Paars en wit maken samen de roze kleur. Daarom ligt 
er nu roze op de tafel. 
 

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 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.  

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


 

BERICHT VAN OECUMENISCHE ZANGGROEP  ECHO 
Wat zijn we blij dat we weer mogen zingen na twee jaar stilte. We 
zijn volop aan het repeteren voor ‘De Graankorrel’  het oratorium 
voor de veertigdagentijd en Pasen. We hebben dit mooie oratorium 
al eens eerder uitgevoerd en het staat nu dus ook op het programma. 
We zingen het gedeelte tot Pasen. 
De uitvoering vindt plaats op dinsdag 5 april. U bent  van harte 
uitgenodigd om dit concert bij te wonen. 
Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. 
Toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 
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 Rommelmarktcommissie,  
Voor vragen en info kunt u mailen 
naar: rommelmarkthhw@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rommelmarkthhw@gmail.com


 

ALGEMEEN 
BEELD EN GELUID 
Beste gemeenteleden, 
Afgelopen week is er opnieuw gewerkt aan het optimaliseren van de 
geluidsinstallatie. We kunnen nu zeggen dat het voor 99% goed is. 
Wat nog verbeterd moet worden is de ringleiding, daar zijn we nog 
mee bezig. 
Inmiddels is uitgedokterd waar de hinderlijke piep vandaan komt. 
Ook daar wordt aan gewerkt en zal hopelijk binnenkort verleden tijd 
zijn. Voor nu hebben we een noodoplossing bedacht. 
Daarna zullen we een installatie hebben die up-to-date is. Dat 
betekent uiteraard niet dat er nooit meer een storing kan optreden, 
het blijft techniek. 
Maar vergeleken met hoe het de laatste maanden was, is het een 
grote verbetering. 
Daar zijn we blij mee! Dank voor uw geduld. 
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens Marcel Molenaar, 
Nel Huibers-Kouwen 
Tg. Communicatie 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


