
 

 
 

ZONDAG 2 oktober 2022 
De kerkenraad groet u allen op deze zondag 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  Henk-Jan Jansen 
lector: Hilly Tanja 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Beeld en Geluid. De collecte voor 
de diaconie is voor Beeld en Geluid. Voor degene die niet in de 
gelegenheid zijn of om een andere reden de kerk niet bezoeken, 
bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via internet te volgen. 
Dit geldt ook voor uitvaartdiensten en bruiloften mits de familie daar 
toestemming voor geeft. De diaconale collecte is een bijdrage in de 
kosten. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en 
Israël.  

 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Dirk Kotterer is weer thuis uit het ziekenhuis en herstelt daar door rust 
te houden.   
Dhr. Jan Bergsma merkt dat de behandeling begint te werken. Hij voelt dat 
hij heel langzaam vooruit gaat.    
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. 
Dhr. Cees  Karman is opgenomen in het woonzorgcomplex van Esdege 
Reigersdaal. Zijn adres is  Tasman erf 24, 1705 RN Heerhugowaard.  



 

Mw. Lien van Niekerk is afgelopen week met een hersenbloeding 
opgenomen in Het NW Ziekenhuis. Ze moet nog een paar dagen voor 
onderzoek in het ziekenhuis blijven. 
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! 

 
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 uitgedeeldAls 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 

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

