
 

 
 

ZONDAG 16 oktober 2022 
Herbevestiging ambtsdragers: dhr. Pieter Jacob Olie en dhr. 
Peter Mol. 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 

 dhr. Maurits Visser 

lector: mw. Janneke Kiesewetter 
 

COLLECTES 
De Diaconale collecte is bestemd voor het waterproject in Simba/Kenia.  

Bij die nieuwe school is een boorgat met voldoende schoon water.  Het 

probleem is echter; Hoe pompen ze dat water op van grote diepte? Een 

bedrag van € 10.000 is voldoende voor zonnepanelen, omvormers, een 

pomp, leidingen en twee opslagtanks. Ca. 2000 mensen zullen baat hebben 

bij dat schone water. De volwassenengroep voert nog steeds acties voor dit 

project in Simba. Uw bijdrage is zeer welkom, want zonder schoon water 

lijden de mensen aan maag-darm infecties. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal Werk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Bergsma, gaat goed vooruit en hoopt alle beperkingen achter zich 

te kunnen laten.  

Mevr. T. Raterink mocht afgelopen week uit het Woonzorgcentrum in 

Bentveld weer naar huis terugkeren. 

 



 

Dhr. Cees Karman, is opgenomen in het woon-zorgcomplex van Esdege 
Reigersdaal.  
Zijn adres is Zorgcentrum de Rotonde, De Klamp 1, 1701NZ, 
Heerhugowaard. 
 
Dhr. Wopke Tamminga, is afgelopen week opgenomen geweest in het 
ziekenhuis in Alkmaar voor neurologische klachten. Wopke is weer thuis en 
wacht op een operatie die de klachten verder terug moet brengen. 
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds 
toe en dat onze aandacht hen tot steun mag 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 
Vakantie: 
Van 10 t/m 17 oktober heb ik vakantie. Ds. Henco van Capelleveen zal mij 
vervangen. 
 
Ds. Niels 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
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf


 

Bezoek uit Kenia: 
In Kenia hebben we de afgelopen 15 jaren samengewerkt met enkele 
priesters. Twee van hen komen op bezoek (11 – 25 oktober). Boven aan hun 
wensenlijstje staat: Het ontmoeten van de Kenia jongeren (en hun familie). 
Als u hen wilt ontmoeten, dan kan dat op vrijdag 14 oktober bij de 
gezamenlijke maaltijd en/of aansluitend bij een avond met de Kenia jeugd. 
(Voor de maaltijd moet u zich wel aanmelden.) 
Zij zullen ook aanwezig zijn in de kerkdienst van 16 oktober en bij het 
koffiedrinken.  
Heeft u nog vragen, dan kunt u mij mailen (pt.bijl@gmail.com). 
 
Pieter Bijl 
 

Uitnodiging jubileum ds. M. Gosker 
Van de Protestantse Gemeente Venlo e.o. ontvingen we onderstaande 
uitnodiging. 
Op 8 oktober 2022 is het vijftig jaar geleden dat ds. Margriet Gosker als één 
van de eerste vrouwelijke predikanten in de Gereformeerde Kerken in 
Nederland werd bevestigd in haar eerste gemeente: Heerhugowaard. 
Daarna volgden Oostzaan en Amstelveen-Buitenveldert. Na Venlo heeft zij 
ook nog de protestantse gemeente van Boxmeer mogen dienen.  
Tijdens een speciale dankdienst hoopt zij, samen met ds. René de Reuver 
(scriba van de Protestantse Kerk in Nederland), op zondag 30 oktober voor 
te gaan in de Joriskerk, st. Jorisstraat 16 te Venlo. De PG Venlo nodigt u van 
harte uit om deze dankdienst mee te vieren. De dienst begint om 10 uur. Na 
afloop is er gelegenheid om ds. Gosker te feliciteren.  
Als u deze dienst wil bijwonen, kunt u zich aanmelden vóór vrijdag 21 
oktober bij de scriba van de PG Venlo, mw. Marian Hofstra per mail: 
scriba.pgvenlo@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 

mailto:scriba.pgvenlo@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  


