
 

 
 

ZONDAG 30 oktober 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Jacob Meinders uit Midwoud 
organist/pianist:  Leni Brinkman 
lector: Anneriek Uchibori 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost.  
Deze stichting biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de 
reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en 
(uitgeprocedeerde) asielzoekers. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair 
gemeente zijn. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Cees  Karman is opgenomen in het woonzorgcomplex van Esdégé-
Reigersdaal. Zijn adres is: Zorgcentrum De Rotonde, De Klamp 1, 1701NZ 
Heerhugowaard. 
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! 
 

AGENDA 

 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’  
is van 14-28 januari a.s. opnieuw het thema van de Actie Kerkbalans.  
Om in de toekomst als kerk van betekenis te blijven, kunnen we niet zonder 
uw steun.  
 

Ook dit keer kunt u digitaal meedoen met de Actie. Het scheelt het College 
van Kerkrentmeesters  heel veel handwerk en dus tijd als u op deze manier 
uw bijdrage naar de kerk overmaakt.   
Als u vorig jaar al op deze manier meedeed, hoeft u niets te doen, u doet nu 
automatisch mee.  
Wilt u vanaf 2023 voor het eerst digitaal meedoen? Dan is het belangrijk 
om nú in actie te komen, zodat er genoeg tijd is om een en ander 
administratief te verwerken.  
 

FIJN ALS U MEEDOET! We vragen van u het volgende: 
➢ Stuur uiterlijk 1 december a.s. een e-mail naar: 

cvkakbpghhw@gmail.com  
 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
mailto:cvkakbpghhw@gmail.com


 

In de e-mail graag vermelden: 
➢ dat u vanaf 2023 digitaal wilt toezeggen aan de Actie Kerkbalans 
➢ uw naam en huisadres 
➢ het mailadres waar u berichten van de kerk wilt ontvangen. 

U ontvangt dan in de loop van januari 2023 een e-mail waarin u wordt 
uitgenodigd om het digitale toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans 
in te vullen. In deze e-mail leest u wat er verder van u wordt verwacht.  
LET OP: vorige jaren kwam het voor dat de e-mail in de spambox terecht 
kwam, dus houd dit in januari alstublieft in de gaten.  
 

Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
 

Met vriendelijke groet, 
namens het College van Kerkrentmeesters 
Pieter Jacob Olie 
Coördinator Actie Kerkbalans 
 

ALGEMEEN 
NIEUWE BESTEMMING STATIONSWEGCOMPLEX 
De kerk, de woning, de voormalige lagere school en het overige terrein aan 
de Stationsweg zijn aangekocht door Carebeek B.V., een ontwikkelaar in 
zorghuisvesting, uit Ede. 
Het complex krijgt een mooie bestemming, die recht doet aan de historie. 
De koper wil op het perceel (zorg)woningen voor ouderen realiseren in de 
vorm van een hofje met de monumentale kerk als ontmoetingsruimte voor 
bewoners. 
De begraafplaats achter de kerk blijft eigendom van de Protestantse 
gemeente en als zodanig altijd toegankelijk.  
 
Op de a.s. gemeenteavond van 14 november zullen we als projectgroep 
nadere toelichting op de verkoop geven.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de projectgroep, 
Gerard Alders  
en André Klercq 



 

 
 

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. 

 

  


