ZONDAG 3 april 2022
Vijfde zondag van de 40-dagentijd
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
Dr. Alex van Heusden
organist/pianist: mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor 40dagentijd, Kerk in Actie Moldavië - Kinderen en ouderen worden gezien. Door werkloosheid
en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in
het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen
zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet
regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van
geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen
onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen
ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie
Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in
de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen
kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor
psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke
maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil
Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van
kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet
Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca
van thuiszorg en een warme maaltijd.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en
Jongerenwerk.

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
Vijfde zondag 40-dagentijd
De poort van deze vijfde zondag is bekleed met klimop en takken van
de hazelaar. We gebruiken vaak klimop in de liturgische schikkingen.
Het is een plant met meerdere betekenissen. Doordat het een altijd
groene plant is staat het voor eeuwig leven, maar ook voor trouw en
hoop, overwinning en kracht. De hazelaar staat voor wijsheid, het is
een “wijze boom”.
De lezing van vandaag is voor de volwassendienst anders dan het
verhaal voor de kindernevendienst.
De kinderen krijgen een verhaal uit het boek Spreuken 1: 20 -33.
Vrouwe Wijsheid wil dat de mensen naar haar luisteren, maar zij
doen dat niet, waardoor zij ongelukkig worden. Maar wie wel naar de
Wijsheid luistert mag er op vertrouwen om geen angst te hebben
voor het kwaad.(vs. 33)
De lezing van onze dienst is uit Wijsheid van Ben Sira. Maar ook hier
komen we weer het woord vertrouwen tegen. Het vertrouwen op
hun handen dat de ambachtslieden hebben om hun werk goed te
doen.
We kijken uit naar wat de kinderen bij de poort mogen leggen.

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
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.

SOBERE MAALTIJDEN
7 april om 18.00 uur is de laatste sobere maaltijd van deze 40-dagentijd. De
intekenlijst hiervoor ligt klaar in De Brink.

ZONDAG 10 APRIL 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.
We zijn blij met de reacties die we tot nu toe hebben gekregen over
de vorige Ankerdiensten.
Deze keer is het thema: Palmpasen. We lezen over Jezus, die
Jeruzalem binnenkomt op een ezel. De kinderen zullen een
Palmpasenstok maken en met deze stokken een optocht door de kerk
houden, terwijl wij het mooie lied ‘Hosanna voor de Koning’ zingen.

Karen en Sanne zullen een paar liederen zingen onder leiding van
Lisa. Ook zingen we natuurlijk samen als gemeente.
Iedereen is van harte WELKOM! Doordat we ook nog samen mogen
lunchen in De Brink zullen we er een fijne ochtend/middag met
elkaar van maken.
Na de dienst zal er een kraampje staan met wat spulletjes,
gerelateerd aan Pasen. Hier kan je iets kopen om als cadeautje te
geven, bijvoorbeeld aan iemand die wel een steuntje in de rug kan
gebruiken. Denk hierbij aan een bosje tulpen, een paas-kaartje, een
leuk potje met een kaarsje erin, etc. De opbrengst gaat naar het
diaconale project Bolivia.
Hartelijke groet namens de voorbereidingsgroep,
Marlies van Steeg-Douma
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.
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.

