
 

 
 

ZONDAG 17 april 2022 
Pasen 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v: De Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
lector: Mw. Wies Spil 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Libanon - 
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet. 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een 
betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder 
jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt 
voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een 
vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een 
partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, 
waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en 
even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de 
rug op weg naar de toekomst. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst. 

 
 



 

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, Paaszondag 
 
We zijn door de laatste poort gegaan en op het feest aangekomen.  
De steen is voor het graf weggehaald, Jezus leeft!  
We mogen onze tranen drogen.  
Daarom staat er bij de laatste poort ook een “tuintje” vol witte bloemen. 
Wit; de kleur van vreugde, feest maar ook waarheid en reinheid. 
Wit is de liturgische kleur voor de grote feesten zoals Kerstmis, Epifanie en 
nu voor Pasen. 
 
Wat de kinderen betreft: "zichzelf";  Het enige dat zij moeten meenemen is 
zichzelf! En dat geldt natuurlijk voor iedereen want God vindt  jou en u het 
belangrijkste voor het Feest! 
 
 

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 
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 of melden 
bij Teun Giezen. Voor vragen en info kunt u mailen 
naar: rommelmarkthhw@gmail.com.  
Hartelijke groeten, De Rommelmarktcommissie  
 

ALGEMEEN 
UITZENDING KERKDIENST OP www.pkn-heerhugowaard.nl 
U kunt vanaf nu de kerkdiensten uit de Ontmoetingskerk bekijken vanaf 
onze eigen site. De live uitzending is te vinden onder het kopje ‘KERKDIENST 
LIVE’. Om de dienst te starten drukt u op  
Er staat een verwijzing bij waarin u de beelden in een volledig scherm krijgt 
te zien, maar dat kan ook met het gebruikelijke ‘full screen’ teken   
dat rechtsonder in beeld staat.  
Tevens vindt u op dezelfde pagina een aantal uitzendingen die u kunt 
terug kijken. Uiteraard kunt u de kerkdiensten ook nog als vanouds via 
‘kerkdienstgemist’ bekijken.  
 
Namens de taakgroep communicatie, 
Nel Huibers-Kouwen 

mailto:rommelmarkthhw@gmail.com
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/


 

,  

 
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. 

 


