
 

 
 

ZONDAG 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Mw. Bettine Siertsema 
organist/pianist:  Mw. Charlotte Hage 
lector: Dhr. Hans Kiesewetter 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Zending Egypte – De 
kerk staat op tegen armoede in Egypte. Op het uitgestrekte platteland van 
Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben 
nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de 
Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen 
verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. De armste 
inwoners krijgen hulp om stroom en water te kunnen betalen en 
dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te 
starten. Dankzij een eigen inkomen, kunnen hun kinderen naar school en 
vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland om daar hun 
leven op te bouwen. Zoals Sabah Goda, zij begon dankzij het microkrediet 
van de kerk een kleine cateringzaak, waar ze bonen en falafel verkoopt. 
Met haar inkomen kan ze de noodzakelijke medische behandeling van haar 
dochter betalen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Kindernevendienst. 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Louis Wissing verblijft in Revalidatie Centrum Magentazorg 
in Ouddorp. Hij gaat vooruit, maar langzamer dan hij zelf wil. De wand vol 
kaarten doet hem goed en geeft hem kracht om door te gaan. 



 

Mevr. Xandra Brenkman is afgelopen donderdag met de kuren voor de 
behandeling van haar ziekte begonnen. 
 
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 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://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

