
 

 
 

ZONDAG 25 september 2022 
De kerkenraad groet u allen op deze vredeszondag 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  Ina Terpstra 
m.m.v.: de Cantorij o.l.v. Coby Moens 
lector: Janneke Kiesewetter 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Vredeswerk Colombia. 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. 
In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en 
guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de 
samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken 
verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die 
slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor 
verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is 
hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
Afgelopen week was het Vredesweek. Daarom collecteren we voor een 
vredesproject in Colombia. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 
 

 
LITURGISCHE SCHIKKING – ‘Generatie Vrede’ 
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen 
continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. 
Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt 
ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in 
Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekend-
heid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden 



 

gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, 
nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid 
op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van 
zich laat horen!   
Het maakt niet uit hoe je er uit ziet, wat voor genderidentiteit of geloof je 
hebt. Als we de handen ineenslaan en elkaar gelijkwaardig behandelen 
doen we stappen naar Vrede. 
In de liturgische schikking is de Generatie Vrede verbeeld door de gekleurde 
bloemen die de wereldbol overspoelen. 
 

 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Dirk Kotterer is met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis 
in Alkmaar: Noordwest Ziekenhuisgroep, Wilhelminalaan 12, 1815JD.  
 
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, 
2116TR Bentveld. 
 
Mevr. Anda de Vries is geopereerd en inmiddels thuis om te herstellen en 
te revalideren. 
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 
 

 

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  
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 
DE VOEDSELBANK  
Al een aantal jaren staat er in de hal van De Brink een blauwe krat waarin u 
houdbare producten kunt doen voor mensen die aangewezen zijn op de 
Voedselbank. We vroegen elke maand om een ander soort artikel en u gaf 
gul. Dank daarvoor! 
Vanaf nu gaan we het anders doen. De blauwe krat blíjft, maar u mag 
voortaan zelf beslissen welk houdbaar product u erin doet. Suggesties: 
tandpasta, douchegel, shampoo, ontbijtgranen, knäckers, koffie, thee, rijst, 
pasta, pastasauzen in pot, groenten in blik of pot, wasmiddel, ontbijtkoek, 
ragout, pindakaas, hagelslag, bakproducten, enzovoort. 
De verzamelde boodschappen worden elke donderdag uitgedeeld.  
Als u niet in de gelegenheid bent iets te brengen, kunt u ook financieel 
bijdragen door een gift over te maken naar het bankrekeningnummer van 
de diaconie: NL84 INGB 0008 5693 31, o.v.v. gift Voedselbank. 
Doet u, indien mogelijk, weer mee?  
De diaconie 

 
 
 
 
 

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


 

  


