
 

 
 

ZONDAG 29 mei 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
  

Vandaag wordt een muzikale vertelling rond   
De Ongelovige Thomas 

uitgevoerd door mensen uit de Allemanskerk (Oudkarspel) en 
de Ontmoetingskerk.  
 
Let op: het theater begint meteen om 10.00 uur. Er worden dus 
geen afkondigingen gedaan door de ambtsdrager van dienst. 
De belangrijkste mededelingen staan in deze Zondagsbrief en 
vooraf/ na de dienst op de schermen.  
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Share – Waterproject Kenia. 
De school van Fr. Patrick, met 650 leerlingen in de plaats Kajiado had geen 
watervoorziening. Het water werd in tankauto’s aangevoerd uit een rivier 
op een afstand van 100 km. De kwaliteit van dat rivierwater was 
matig/slecht en de prijs 40 x zo hoog als wat wij in Nederland betalen. Na 
onderzoek is in 2021 een pompinstallatie voor water uit de bodem en een 
zonne-energieinstallatie gerealiseerd. De collecte is voor verdere 
uitbreiding en onderhoud van dit waterproject. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Dorpskerken. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mevr. Truus van de Wetering is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze is 
woensdag jl. weer thuis gekomen.  



 

Vandaag ontvangt dhr. Frank Andrea i.v.m. het overlijden van zijn vrouw 
Dieuwke, de kerkbloemen. Als u deze bij hem wilt brengen, wil u dit dan na 
afloop van de dienst tegen de koster zeggen? 
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 gele adressenlijst. 
 

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 
KERKELIJK BUREAU 
Het Kerkelijk Bureau is i.p.v. 7 juni op 14 juni a.s. geopend op de 
gebruikelijke openingstijden van 09.30 tot 11.30 uur in de consistoriekamer.  
 

ALGEMEEN 
TOELICHTING JAARREKENINGEN 
Na afloop van deze theaterdienst kunt u in de Stationswegkerkzaal een 
toelichting krijgen op de jaarrekening 2021 van het College van 
Kerkrentmeesters en die van het College van Diakenen.  
Bij de uitgangen liggen verkorte weergaven van de jaarrekeningen.  
De volledige jaarrekeningen kunt u opvragen bij Gerard Alders, 
penningmeester van het CvK: 06 81 441 24 of  cvkpennpghhw@gmail.com 
of de secretaris van de diaconie, Jeltje Karman: 072 57 426 05 of  
secrdiaconiepghhw@ziggo.nl 

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
mailto:cvkpennpghhw@gmail.com
mailto:secrdiaconiepghhw@ziggo.nl


 

DE REUNION OP 18 JUNI NADERT… 
Hebt u zich/ heb jij je al aangemeld 
voor een deel van of de hele dag?  
De diverse programmaonderdelen 
staan in de vorige editie van Op Weg 
en op de website. Op de website is 
tevens een aanmeldingsbutton. Op de 
statafels in De Brink liggen na de 
dienst papieren formulieren.  
De ingevulde formulieren mogen in      

    het postvakje van Diny Kotterer. 
WE REKENEN OP JULLIE, IEDEREEN IS WELKOM! 
In Op Weg van juni staat aanvullende informatie.  
Op 4 juni sluit de aanmeldingstermijn, dus u heeft nog een week.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

  


