ZONDAG 24 juli 2022
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
m.m.v.:
lector:

ds. Henco van Capelleveen
mw. Ina Terpstra
mw. Magdel Erasmus, dwarsfluit
dhr. Hans Kiesewetter

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Project Bolivia.
Porto El Mundo Bolivia is een project dat in maart 2011 is opgezet in
Caranavi, Bolivia. Er wordt les gegeven aan kinderen met een verstandelijke
beperking, leerproblemen of leerachterstand. Ook is er dagbesteding.
(Jong)volwassenen met een beperking helpen mee in de voorkomende
werkzaamheden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen
kerkenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Louis Wissing verblijft in Revalidatiecentrum Magentazorg,
Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp om verder te herstellen.
Dhr. Roel Tomassen mag maandag a.s. na weken van herstel in Westerhout
naar huis terugkeren om daar verder te revalideren.
Dhr. H. Marissen is opgenomen in een verpleeghuis in Amsterdam. Hij
voelde zich niet thuis in het Pallet en ging de laatste weken lichamelijk zo
snel achteruit dat een opname noodzakelijk was.
Hij verblijft in het verpleeghuis Vivium Torendael, Veluwelaan 21, 1079 PX
Amsterdam, afdeling Zonnebloem 2 kamer 99E.
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
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
BERICHTEN VAN DE KERKENRAAD
STATIONSWEGCOMPLEX
De kerkenraad informeert u graag over de voortgang omtrent de verkoop
van het Stationswegcomplex.
Op dit moment is de verkoop in een afrondende fase. Er is een
koopovereenkomst getekend met een partij die het voornemen heeft het
complex te gaan ontwikkelen voor zorg en wonen.
De verkoop zal in het najaar zijn formele beslag (notaris) krijgen. U wordt
dan nader over de verkoop geïnformeerd.
Het orgel in de kerk hebben we buiten de verkoop gehouden om ervoor te
zorgen dat deze een passende bestemming kan krijgen.
We zijn in contact gekomen met Ton Nagel, organist van de Sint Jan in Den
Bosch, die niet meer gebruikte pijporgels belangeloos ophaalt en, vaak na
een forse renovatie, weer plaatst bij een gemeente die geen of
onvoldoende financiën hebben om een kerkorgel te kopen.
Vaak levert hij aan kerken in Polen en Oekraïne. Naar verwachting zal het
orgel volgende week worden ontmanteld.

VERDER
Nog meer goed nieuws: ds. Niels Gillebaard heeft ons laten weten dat hij
geen krukken meer hoeft te gebruiken. Een mooie vooruitgang! Uiteraard
moet hij nog rustig aan doen. Voor hem, zijn vrouw en dochtertje is nu ook
de vakantieperiode aangebroken en ze hopen, ondanks alle zorgen van de
afgelopen tijd, te kunnen genieten van een andere omgeving.
Tijdens het moderamenoverleg is bekeken wat op korte termijn geregeld
moest worden. Half augustus hopen we meer te weten over het verloop
van het ziekteverlof.
Vanaf dinsdag 26 juli ben ik 3 weken op vakantie. Voor dringende zaken
kunt u terecht bij ds. Henco van Capelleveen.
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.

