
 

 
 

ZONDAG 4 september 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Mw. Mirjam Rigterink 
organist/pianist:  mw. Leni Brinkman 
Lector: mw. Anneriek Uchibori 
Zangleiding: mw. Ali Gootjes 

 
COLLECTES 
Dienst op zondag 4 september 2022 

De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat - Myanmar. 
Gezinnen in Myanmar, waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn 
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast 
te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze 
gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een 
handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en 
gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een 
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen 
ondersteunen. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Kindernevendienst. 

 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Bergsma  kampt al weken met een de gevolgen van een Hepatitis E 
infectie. Deze week is hij met een medicijnkuur begonnen om deze infectie 
te bestrijden. Wij wensen Jan en Coby toe dat het beterschap 
brengt.  Mevr. Nelie Havelaar is ontslagen uit het ziekenhuis in Alkmaar. De 
privacy wetgeving maakt dat nu onbekend is waar Nelie verblijft. 
 



 

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! 
 

AGENDA 
Aan tafel met Jezus 
Zoals u wellicht in de ‘Op Weg’ heeft gelezen is het jaarthema: ‘Aan tafel’. 
Het kerkelijk jaar start op de startzondag op 18 september a.s. 
  
Deze ochtend willen we graag aan tafel met Jezus. 
  
Alle kinderen van 4 tot en met 16 zijn van harte welkom om te komen 
ontbijten. 
We starten om 09:15 uur. 
Aansluitend gaan we naar de kerkdienst om 10:00 uur. 
  
Je kunt je opgeven bij Arona: via amunneke75@gmail.com of via 06-
25550787. 
Opgeven kan tot uiterlijk 14 september. 

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
mailto:amunneke75@gmail.com


 

  
Wil je een vriendje of vriendinnetje meebrengen? Dat kan natuurlijk! Geef 
zijn/ haar naam dan ook meteen op. 
  
Wij hebben er zin in! 
  
De leiding van de kindernevendienst 
 

 

 
ALGEMEEN 
Open Monumentendag 10 september a.s. 
De Ontmoetingskerk doet dit jaar uitgebreid mee met een mooie 
tentoonstelling van ongeveer 25 doopjurken, foto’s, PowerPoints op de 
schermen en vooral ook muziek: Op ieder half uur, te beginnen om 10.30 
daarna 11. 30, 12.30 enz. wordt het orgel bespeeld en treden er zangers of 
fluitisten op.  
U kunt een kijkje nemen tussen 10 en 16 uur 
 
Ook in en om de Veenhuizer kerk is er van alles te zien. In de Op Weg van 
deze maand staat het uitgebreide programma. Hier bent u welkom tussen 
11 en 16 uur 

 
 

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. 

 

  


