
 

 
 

ZONDAG 8 mei 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  dhr. Henk Jan Jansen 
m.m.v.: leden van Amnesty werkgroep 
lector: mw. Marjoke Berendsen 

  
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Amnesty International. 
Amnesty International zet zich in voor de naleving van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral 
actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals 
het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de 
jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook 
schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de 
‘privésfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 
vallen ook schendingen van sociaaleconomische rechten onder Amnesty’s 
mandaat. 
 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mevr. Xandra Brenkman, is nog steeds opgenomen in NWZG in Alkmaar. De 
onderzoeken hebben uitgewezen dat zij aan de beterende hand is. 
Louis Wissing is opgenomen in het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar. Wij 
wensen hem en Janny veel sterkte toe. 
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! 
 

NA DE DIENST 

Zondag is het weer de 2e zondag van de maand. Dat betekent dat u ná het 

koffiedrinken kan blijven zitten om met elkaar wat te eten. Samen eten is 

tenslotte altijd gezellig. Neem weer iets lekkers mee van huis: stokbroodje, 

pannetje soep, belegde broodjes, fruit enz. enz. Vóór de dienst kunt u het 

lekkers neerzetten op de aparte tafels in de Exoduszaal. Ook als u vergeten 

bent wat mee te nemen, bent u van harte welkom. Het lekkers wordt 

immers met elkaar gedeeld.  

Een fijne maaltijd gewenst en natuurlijk veel plezier! 
 

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 

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


 

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 niet om 18.30 uur, maar om 18.00 uur! De Brink is 
open om 17.30 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. 
 

Film ‘The Father’ vrijdag 13 mei. 
I.v.m. de gezamenlijke maaltijd wordt de film om 20.00 uur gedraaid.  Het 
onderwerp ‘Dementie’ en de indringende manier waarop dat vormgegeven 
wordt kan vragen of opmerkingen oproepen. Mevr. Ineke de Boer heeft 
veel werkervaring op dit gebied en is bereid om na afloop op eventuele 
reacties in te gaan. 
 

AFWEZIGHEID 
Van 9 t/m 16 mei ben ik afwezig. Ds. Henco van Capelleveen zal mij 
vervangen. 
Ds. Niels Gillebaard 
 

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 
terugkijken. Uiteraard kunt u de kerkdiensten ook nog als vanouds via 
‘kerkdienstgemist’ bekijken.  

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/


 

AANMELDEN VOOR DE REUNION 
Beste gemeenteleden, 
Inmiddels kunnen jullie allemaal weten dat er op zaterdag 18 juni a.s. een 
groots gemeentefeest zal worden gehouden. Gewoon binnenlopen in De 
Brink en gezellig iets komen drinken en mensen ontmoeten is de hele dag 
mogelijk. Maar als je bij een specifieke activiteit wilt zijn, vragen we om 
jezelf aan te melden. Per persoon één formulier graag. Het formulier is 
beschikbaar via verschillende wegen:  
o Vrijwilligers van wie het e-mailadres bij ons bekend is, hebben een mail 

ontvangen met daarin een aanmeldingsformulier. Mocht je die mail nog 
niet hebben gezien, dan kan het zijn dat deze in je spambox terecht is 
gekomen. 

o In Op Weg van mei vind je op de pagina’s 10 t/m 13 het gevarieerde 
programma. Er staat een link in om bij het formulier te komen: 
www.shorturl.at/ceCW2 

o Op de website onder de tab REUNION vind je ook alle informatie. 
o Na de kerkdiensten liggen in De Brink formulieren die handmatig 

ingevuld kunnen worden. Help elkaar zo nodig. Het ingevulde formulier 
graag in het postvak van Diny Kotterer doen. Deze vind je naast de lift in 
De Brink.    

Of je nu deelneemt aan één activiteit, de hele dag komt, alleen een bakkie 
komt doen en een praatje wilt maken of als je komt helpen: je bent van 
hárte welkom. SAMEN gaan we deze dag VIEREN zodat we de naam 
ONTMOETINGSKERK volop in praktijk brengen. Dus: geef je naam aan ons 
door via het aanmeldingsformulier. DÓEN! 
Mochten er vragen zijn, mail dan even naar: 
ontmoetingskerkreunion@gmail.com  
Met vriendelijke groet, 
de feestcommissie, 
Diny, Corrie, Teun, Marcel, Marjolein, Esther en Nel   
 

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. 

  

http://www.shorturl.at/ceCW2
mailto:ontmoetingskerkreunion@gmail.com

