
 

 
 

ZONDAG 18 september 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v. mw. Hesselina Gelling en mw. Jeannette Klercq 

en mw. Magdel Erasmus 
lector: mw. Wies Spil 

 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Project Bolivia. 
Por todo el mundo is het project dat Evelin en Trinke hebben opgezet in 
Caranavi, Bolivia. Ze maken zowel onderwijs, dagopvang als dagbesteding 
toegankelijk voor kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Por 
todo el mundo betekent 'Voor/door de hele wereld', maar wordt vanuit het 
Spaans vertaald met 'Voor iedereen'. Kinderen met een beperking hebben n 
Bolivia veel minder kansen. Ze zitten thuis óf gaan naar school, maar leren 
niks. Zo wordt er lesgeven aan kinderen met een beperking en kinderen 
met een leerachterstand. De mensen in het dorp merken de positieve 
ontwikkelingen van de opvang van de kinderen. 
 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en 
Jongerenwerk. 

 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Bergsma, kampt al weken met een de gevolgen van een 
leveraandoening. Hij is nu met een andere medicijnkuur bezig. Wij wensen 
Jan en Coby toe dat het beterschap brengt.   
Mevr. T. Raterink is voor revalidatie opgenomen in Woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan. Haar adres is: A.G. Bodaan kamer 46 verdieping 0 Bramenlaan 2, 
2116  TR  Bentveld. 



 

Mevr. Anda de Vries, wordt komende maandag geopereerd aan een Hernia 
in Medische kliniek Velzen. Als alles goed gaat mag zij de volgende dag naar 
huis terugkeren om te herstellen en te revalideren. 
Mevr. Nelie Havelaar, is ontslagen uit het ziekenhuis in Alkmaar. Er zijn 
berichten dat zij in Westerhout verblijft. 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds 
toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn. 
 

DE LITURGISCHE SCHIKKING  
Deze startzondag heeft de schikking de volgende symbolische betekenis: 
Er staan 13 verschillende lege flessen wijn (in een groep) gevuld met 
allemaal verschillende kleuren bloemen, 1 witte roos en grassen op een wit 
kleed.  
Aan 3 wijnflessen hangt een wit broodje. 
De witte roos vertegenwoordigt Jezus. De kleur wit symboliseert reinheid 
en respect.    
De verschillende flessen doen natuurlijk denken aan de wijn die we drinken. 
Maar ook aan de 12 discipelen en Jezus en de variëteit van de mens.  
Iedereen is uniek, vandaar de verschillende kleuren, als symbool van die 
diversiteit aan mensen zoals die ook in onze gemeente zijn.  Wel zijn we 
met de ander verbonden gesymboliseerd door de hedera.  
De grassen symboliseren de heilige geest, de wind in ons bestaan. 
De broodjes aan de flessen staan symbool voor het brood dat we breken en 
zijn in drietal aanwezig. De drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST  
Tijdens het koffiedrinken wordt brood gebroken en gedeeld en twee 
liederen gezongen. 
 

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 
 

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


 

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! 
 

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. 
 
 

Wij hebben er zin in! 
  
De leiding van de kindernevendienst 
 
 

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://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

