ZONDAG 5 juni 2022
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
lector:
M.m.v.:

ds. Henco van Capelleveen
mw. Ina Terpstra
mw. Janneke Kiesewetter
Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Zending - Zuid-Afrika.
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden.
Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een ZuidAfrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in
actie en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die
hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen.
Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem,
moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een
spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door
betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en
is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Louis Wissing, is van het ziekenhuis overgebracht naar
Revalidatiecentrum Magentazorg in Ouddorp om verder te herstellen.
Mevr. Bea van der Kooi, is na een val geopereerd in het ziekenhuis in
Alkmaar en verblijft nu in de Magnushof in Schagen.
Mevr. Wil van der Horst, is deze weken begonnen aan weer een nieuwe
chemokuur.

Wij wensen haar en alle zieken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hun
dierbaren alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag 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
2e zondag van de maand
Volgende week zondag 12 juni is het de 2e zondag van de maand. Dat
betekent dat u na het koffiedrinken kan nablijven om samen met elkaar te
eten. Al het meegenomen lekkers wordt met elkaar gedeeld. U bent van
harte welkom!
Informatie over de buitendienst van 19 juni:
De dienst van 19 juni zal niet in de kerk zijn, maar bij het strand van Luna,
op het grasveld naast Skeef. ( Strand van Luna 3). Het is een dienst voor
iedereen met als thema ' Door weer en wind, met Jezus door de storm'.
Na de dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers. Neemt u hiervoor
uw eigen kopje of mok mee? We zouden het leuk vinden als u / jij ook
komt! De dienst is helaas niet terug te kijken op kerkdienstgemist.nl.

Het is handig om zelf een stoel of kleedje mee te nemen om op te zitten.
Parkeren kan vlakbij. We kunnen u altijd even helpen om een stoel naar de
juiste plek te brengen natuurlijk.
Mocht u graag willen komen maar lukt het u niet om een een stoel mee te
nemen, laat u het dan even weten? Dan regelen wij een stoel voor u. Mocht
het heel slecht weer worden, dan zal de dienst gewoon in de kerk zijn. Bij
twijfel (vanaf donderdagavond) graag Facebook/website checken of even
bellen naar 0610449648 (Marlies van Steeg).
Locatie: Strand van Luna , grasveld naast Skeef
Meenemen: Stoel of kleedje en eigen mok/kopje.
Stoel nodig? Bellen naar Marlies van Steeg - Douma ( 0610449648)
Groeten van de voorbereidingsgroep (Harro, Niels, Eva, dominee Niels en
Marlies)
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
Bericht van de kerkenraad,
Afgelopen week heeft ds.Niels Gillebaard zich ziek moeten melden met
rugklachten.
Helaas is hij de komende tijd niet beschikbaar.
Deze week vervangt Henco hem.
In de vakantie van Henco (13 juni-10 juli) kunt u voor pastoraat terecht bij
uw wijkteam.
Bij overlijden kunt u contact opnemen met Nel Huibers-Kouwen. Tel.nr. 072
57 44 781.
In de week van 3-7 juli mag u Diny Kotterer-Horst bellen: 072 57 161 47.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Diny Kotterer-Horst

DE REUNION OP 18 JUNI NADERT…
Hebt u zich/ heb jij je aangemeld voor
een deel van of de hele dag?
De diverse programmaonderdelen
staan in de vorige editie van Op Weg
en op de website.
WE REKENEN OP JULLIE, IEDEREEN IS
WELKOM!
In Op Weg van juni staat aanvullende
informatie.

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.

