
 

 
 

ZONDAG 28 augustus 2022 
Ankerdienst met als thema: Keuzestress (?!) 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: jeugdouderling Baukje 
muziek:  Sanne, Charlotte en Lisa 
m.m.v.: Frouke en de werkgroep ankerdiensten 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. 
Bij diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of 
handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of 
schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water 
kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. 
Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem 
of haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het 
geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te 
overwinnen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk. 

 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Louis Wissing verblijft in Revalidatie Centrum Magentazorg, 
Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp. 
Hij gaat vooruit, het lukt om een paar stappen te zetten.  De wand vol 
kaarten doet hem goed en geeft hem kracht om door te gaan.     
Mevr. Nelie Havelaar is opgenomen in Noordwest Ziekenhuisgroep, 
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. 
De behandeling met penicilline lijkt aan te slaan.   
 
 



 

Dhr. Jan Bergsma, Middenweg 58, 1703 RD, kampt al weken met de 
gevolgen van een Hepatitis E infectie. Omdat hij nauwelijks herstelt, krijgt 
hij komende weken een medicijnkuur om deze infectie te bestrijden. Wij 
wensen Jan en Coby toe dat het nu de goede kant op gaat.  
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 uitgangen 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! 
 

 

 

 
 
 

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://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf

