
 

 
 

ZONDAG 12 juni 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Ds. Willemien Roobol 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
lector: Mw. Wies Spil 
  

COLLECTES De collecte voor de diaconie is voor Inloophuis ‘De 

Steiger. 

De Steiger in Alkmaar biedt een welkom, een veilige plek, een 
luisterend oor, een brug naar hulpverlening, volwaardig mens-zijn 
voor iedereen. Tijdens de Aanloophuis-openingsuren kun je 
vertrouwelijk, gratis en zonder afspraak terecht voor informatie en 
advies; bij vragen op het gebied van persoonlijke zingeving, werk en 
inkomen of financiële en administratieve problemen bieden ze een 
luisterend oor en kijken samen met jou hoe ze je het beste kunnen 
doorverwijzen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal 
werk. 

 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Dhr. Louis Wissing verblijft in Revalidatie Centrum Magentazorg 
in  Oudorp om verder te herstellen .   Mevr. Nelly Veenstra is vorige 
week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij mocht afgelopen 
donderdag weer naar huis terug keren. Dhr. Roel Tomassen is 
afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Hij was 



 

gevallen en zijn heup en schouder geblesseerd. Uit het radiologisch 
onderzoek bleek dat bij de breuken ook verkeerde cellen aanwezig 
waren. Naast herstel en revalidatie wordt ook een traject van 
bestralingen gestart.   
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis en verpleeghuis alle 
goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn. 

 
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 
Vandaag 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. 

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
http://kerkdienstgemist.nl/


 

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 a.s dinsdag 14 juni a.s. geopend op de gebruikelijke 
openingstijden van 09.30 tot 11.30 uur in de consistoriekamer.  

 

ALGEMEEN Bericht van de kerkenraad, 
 Zoals in de Zondagsbrief van 5 juni jl. vermeld stond, heeft ds.Niels 
Gillebaard zich vanwege rugklachten ziek moeten melden. Helaas is 
hij de komende tijd niet beschikbaar. 
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. 
Van 3-7 juli mag u Diny Kotterer-Horst bellen: 072 57 161 47. 
 Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Diny Kotterer-Horst 
 
Van 13 juni tot 10 juli heb ik vakantie. Door de afwezigheid van 
collega Niels Gillebaard zal ik door ringcollega’s worden vervangen. 
Nel Huibers is het aanspreekpunt en zij weet wie van de collega’s mij 



 

vervangt. Zie ook verdere berichten op deze zondagsbrief. Henco van 
Capelleveen 
  
 

 
 

DE REUNION OP 18 JUNI NADERT… 
De diverse programmaonderdelen 
staan in de vorige editie van Op Weg 
en op de website.  
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. 

 

  


