ZONDAG 26 juni 2022
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
lector:

ds. Bart-Jan van Gaart uit Haarlem
mw. Diny Kotterer
mw. Henny van Minnen

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Binnenlands
diaconaat - Hulp voor mensen zonder papieren.
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder
verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks
rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen
niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in
Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in
Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam,
die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing.
Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden
geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd- en
Jongerenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Janneke Kiesewetter-Pijper is donderdag jl. aan haar heup
geopereerd in locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep.
De operatie is goed gegaan en zij mocht vrijdag alweer naar huis.
We wensen 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 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 uw 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!
A.s. 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 een gezellige
avond van te maken. Na de dienst liggen er inschrijflijsten in de foyer
van De Brink.
We hopen u te ontmoeten op vrijdag 1 juli.
Vriendelijke groet, de Kookgroep.

ALGEMEEN
Zoals u in de vorige zondagsbrieven 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.

Bericht uit de kerkenraad
We zijn blij en dankbaar u te kunnen vertellen dat ds. Niels Gillebaard
vorige week zondag het ziekenhuis mocht verlaten. Nu volgt een
periode van aansterken en revalideren. Wij wensen hem daarbij alle
kracht en geduld toe die nodig is.
Met vriendelijke groet,
Diny Kotterer-Horst

Wat was het een práchtige
ontmoetingsdag vorige week
zaterdag! De openluchtdienst, de
zondag erna, was een mooie
afsluiting.
Als u/je straks na de dienst
koffie/thee gaat drinken, laten
we u/je een selectie zien van de
foto’s die zijn gemaakt.

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.

