
 

 
 

ZONDAG 19 juni 2022 
Ankerdienst  
De kerkenraad groet u allen… 
Jeugdouderling: Baukje 
Muziek:  Sanne, Charlotte, Karen en leden van Alkmaar 

Brass 
M.m.v.: Marita, Kaja en de werkgroep ankerdiensten 
 
Deze buitendienst bij het Strand van Luna (op het grasveld naast 
Skeef) is niet online te volgen. 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk.  
Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook 
de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker 
wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke 
kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp 
waar het nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
schuldhulpverlening, het wijkwerk, en de zomer- of kerstattenties. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair 
gemeente zijn. 

 
UIT DE GEMEENTE 
Deze zondag is er geen uitzending via kerkdienstgemist en heeft u 
wellicht niet het volgende overlijdensbericht gehoord. 



 

Op 13 juni is op 86-jarige leeftijd mw. Tine de Groot-de Vries 
overleden. ‘Na ruim negen maanden van groot gemis is ze nu weer 
herenigd met haar geliefde Binne’ staat op de overlijdenskaart.  
Het afscheid was zaterdag in besloten kring in de Waerdse Landen.  
We wensen haar kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om zonder 
hun moeder en oma verder te gaan.  
Ook wensen wij alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo 
mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  

 
KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om een 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 
We gaan weer koken! 
Op vrijdag 1 juli is er weer een maaltijd. Dit keer werken we samen 
met Zin in Heerhugowaard, zodat u na de maaltijd nog naar de film 
kunt gaan. U kunt ook alleen voor de maaltijd komen. We eten om 
18.00 uur, De Brink is open om 17.30 uur. We hopen er weer een 
gezellige avond van te maken. Op zondag 26 juni komen er weer 
lijsten te liggen om u op te geven.  
We hopen u te ontmoeten op vrijdag 1 juli.  
Vriendelijke groet, de Kookgroep. 

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


 

ALGEMEEN 
Zoals u in de vorige zondagsbrief hebt kunnen lezen, is ds. Niels 
Gillebaard helaas door ziekte de komende tijd niet beschikbaar en 
heeft ds. Henco van Capelleveen van 13 juni tot 10 juli vakantie. 
Tijdens de vakantie van Henco kunt u voor pastoraat terecht bij uw 
wijkteam.  
Bij overlijden kunt u contact opnemen met Nel Huibers-Kouwen, tel. 
072-57 44 781.  
Van 3-7 juli mag u Diny Kotterer-Horst bellen: 072 57 161 47. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


