
 

 
 

ZONDAG 10 juli 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Dr. Alex van Heusden 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema                                   

m.m.v. mw. Ali Gootjes, zang en repetitor 
  

COLLECTES 
Stichting Babyspullen 
Met deze stichting willen we de effecten van armoede op baby’s en 
jonge kinderen verminderen. We zamelen landelijk gebruikte en 
nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze 
pakketten verstrekken we via diverse instanties gratis aan 
(aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. 
Waarom Stichting Babyspullen? 
* 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
* Dat zijn 35 baby’s per dag! 
* En in de grote steden nog veel meer. 
* Wij vinden dat elk kind recht heeft op een goede start. U toch ook? 

 
UIT DE GEMEENTE 
Mw. Wil van der Horst mocht afgelopen woensdag het ziekenhuis weer 
verlaten en sterkt nu thuis verder aan. 
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 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

➢ 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! 

 

 

ALGEMEEN 
Bericht uit de kerkenraad 
Het gaat gelukkig wat beter met ds. Niels Gillebaard, hoewel hij voorlopig 
nog rustig aan moet doen. Vanwege de operatie loopt hij met krukken, 
omdat hij zijn been nog niet mag belasten. Het aansterken en revalideren 
vraagt veel geduld. Wij wensen hem daarbij alle kracht toe die nodig is.  
Het moderamen komt binnenkort bij elkaar om zich te beraden over de 
werkverdeling tijdens het ziekteverlof van Niels.  
 
Met vriendelijke groet, Diny Kotterer-Horst    

 
 

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. 

 

  

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

