
 

 
 

ZONDAG 24 april 2022 
Beloken Pasen 
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 Kerk in Actie, Noodhulp en vredeswerk 
in Nigeria. 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de 
vlucht voor  geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in 
vluchtelingenkampen, maar de  meesten zijn terecht gekomen in dorpen 
waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen  komen. Met de komst van 
de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.  
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook 
bij mogelijke  terugkeer en het verwerken van trauma's. 
 
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 heeft ontvangen.  

 

 
 



 

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  
In de kerk worden bij de uitgang twee collectes gehouden, voor de diaconie 
en de kerk. U kunt ook 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 
SAMEN ETEN OP 13 MEI 
Lieve mensen, eindelijk is het dan zover: we gaan weer voor u koken en 
gezellig met elkaar eten. 
We hebben gekozen voor 13 mei, na Pasen en de Rommelmarkt en nog 
ruim voor de vakantieperiode. Voor de mensen die nog niet eerder onze 
gast waren: de kookgroep maakt een maaltijd klaar in de keuken van De 
Brink. U wordt uitgenodigd om mee te eten en we hebben daar natuurlijk 
een drankje bij. 
Het is belangrijk dat u zich opgeeft, zodat wij weten op hoeveel gasten we 
kunnen rekenen. We kunnen 50 gasten ontvangen. De inschrijfformulieren 
liggen de komende zondagen in De Brink. 
De maaltijd begint om 18.30 uur, De Brink is open om 18.00 uur. 
We vragen voor de maaltijd 5 euro per persoon, een drankje kost 1 euro, 
meer mag natuurlijk ook. Het geld dat we over hebben, wordt besteed aan 
een goed doel. Dat is dit jaar het diaconale project in Bolivia. 
Wij kijken er naar uit u te ontvangen en samen te eten. 
Vriendelijke groet,  
de Kookgroep. 

 

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://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf


 

ALGEMEEN 
UITZENDING KERKDIENST OP www.pkn-heerhugowaard.nl 
U kunt sinds kort 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.  

 
REUNION 
Zaterdag 18 juni: 
staat deze datum 
al in uw/jouw 
agenda of op de 
kalender?  
In het kerkblad van 
mei vindt u/je alle 
informatie over de 
invulling van dit 
gemeentefeest. 
Ook lees(t) u/je 
daarin hoe u/je 
zich/je kunt 
opgeven. Iedereen 
is van harte 
welkom. Laten we 
er met z’n allen 
een geweldige dag 
van maken! 
U/JIJ KOMT  
TOCH OOK???  
 

 

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. 

 

  


