
 

 
 

ZONDAG 15 mei 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
lector: dhr. Hans Kiesewetter 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat.  
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten 
in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, 
vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die 
verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon 
gezin, waar van de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de 
juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door 
heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar 
ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en 
sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. Kerk in 
Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Kindernevendienst. 

 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Louis Wissing verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar. Wel gaat hij 
van de intensive care naar een gewone verpleegafdeling.    
Mw. Xandra Brenkman is weer thuis om verder met rust te herstellen.   
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  
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 
BENEFIET OEKRAÏNE 

Op zaterdag 28 mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een 

benefietconcert voor Oekraïne.  Wij hopen hiermee de OekraÏense 

bevolking een hart onder de riem te steken door geld in te zamelen voor 

noodhulp. De donaties en bijdragen van dit concert gaan naar Stichting 

Dorcas en naar het hulpproject ´Stop the war´ van de Italiaanse comunità 

Papa Giovanni XXIII. Beide organisaties verlenen noodhulp in Oekraïne.  

Het Kinder- en Masterkoor Rejoice,  geleid door dirigenten Rob en Sandra 

Fase, geven de aftrap. Na een korte pauze geven zij het stokje door aan de 

koren Ubi Caritas, Con Amore en het Heerhugowaards Gemengd Koor, 

geleid door dirigent Alexandre Radloff. Er zullen bekende werken ten 

gehore worden gebracht zoals het Hallelujah van Händel, het Ave Verum 

Corpus van Mozart,  a Clare Benediction van John Rutter en meer. 

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


 

Als u Oekraïense vluchtelingen kent, neem ze vooral mee. Bij het optreden 

is een tolk aanwezig. U kunt uw auto parkeren op ons parkeerterrein aan de 

Kapellaan. Omdat wij een flinke toeloop van geïnteresseerden verwachten 

willen wij u vragen om, indien mogelijk, te voet of op de fiets te komen.  

 

Datum: zaterdag 28 mei 2022  

Tijd: 14.00 – 16.00 uur    

Locatie: Bedevaartkapel OLV ter Nood, Kapellaan 144 Heiloo  

Aanmelden niet nodig, meer info op de agenda: www.olvternood.nl 

Entree is gratis, een donatie van harte welkom  

 

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.  
 
 

 

 
 
AANMELDEN VOOR DE REUNION 
Beste gemeenteleden, 

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


 

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   
 

 

 
 

  

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

