
 

 
 

ZONDAG 10 april 2022 
Palmpasen 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
m.m.v: Sanne Obbink, Karen Stapel, Lisa Klercq en 

Werkgroep Ankerdiensten 
lector: Kaja Klercq 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Dovenpastoraat. Kerken werken samen 
in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk 
waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het 
IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke 
activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal en 
plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf landelijke 
werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze landelijke 
werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, 
opbouw, toerusting en missionair werk onder dove mensen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 

kerkenwerk. 

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 
Palmpasen 
De zesde poort is de laatste poort. We zijn bijna bij het paasfeest 
aangekomen. 
Omdat deze zesde zondag Palmzondag is is de poort bekleed met buxus 
takjes.  
De buxus heeft als betekenis oa. zege/overwinning.  
We horen in de lezing Johannes 12: 12-19 dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt 
op een ezel terwijl de mensen zwaaien met palmtakken en roepen: 
“Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van 
Israël!” 

Zullen de kinderen er een palmtak bij mogen leggen? 

 
Stille week: maandag, dinsdag en woensdag 
We zien alle poorten staan. Gereed voor het feest. 
Bij de laatste poort staat nu een mandje paarse viooltjes.  
Paars, de kleur van ingetogenheid en rouw.  
Viooltjes, de bloem van gedachten, nederigheid. 

 
Witte donderdag: 
Er worden witte tulpen tussen de buxustakken geschoven. 
De kleur wit is puur, onschuldig en zuiver.  
De witte tulpen zijn het symbool van vergeving. 
 

Goede vrijdag: 
We zien nu 5 rode bloemen bij de poort staan. 
Rood is de kleur van lijden. 
De rode bloemen symboliseren de bloeddruppels die Jezus voor ons 
vergoten heeft. 

 
Stille zaterdag: 
Alleen een kruis staat nu nog bij de poort 
 
 



 

DEZE ZONDAG 10 APRIL IS OOK 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 
 

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 

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


 

AGENDA 
Avondmaalsviering 
Het is gelukkig weer mogelijk het Avondmaal met zijn allen in de kerk te 
vieren. De eerste keer is op Witte Donderdag 14 april in de gebruikelijke 
kring. Tijdens de vieringen zullen alleen kleine bekertjes worden gebruikt 
i.v.m. de hygiënemaatregelen vanwege corona. 

 
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. 

 

De voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn in volle gang!  
We hebben nog een paar mensen nodig voor het volgende: 
Op 19 en 21 april kunnen we nog een paar sterke mannen / vrouwen met 
auto, trekhaak en aanhanger gebruiken. 
We halen dan spullen op bij mensen die dit zelf niet naar de Brink kunnen 
brengen. 
Heeft u tijd om een dag (deel) te helpen, dan horen we dit graag. 
(rommelmarkthhw@gmail.com) of melden bij Teun Giezen.  
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. 
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