
 

 
 

GEDACHTENISZONDAG 
 

ZONDAG 6 november 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorgangers: ds. Niels Gillebaard en ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. Bij 
diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap 
in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of schulden, die 
in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen 
houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. Geen 
aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of 
haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval 
is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te 
overwinnen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst. 
 

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 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

➢ 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! 
 

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.  

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


 

 

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

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 
Onlangs hebben de deelnemers van de 
Postcodeloterij een cadeaukaart ter 
waarde van € 12,50 ontvangen, die bij 
de Albert Heijn besteed kan worden 

voor aankoop van duurzame levensmiddelen. 
Wanneer u deze kaart niet gebruikt, gooi deze € 12,50 dan niet in de 
prullenbak, maar schenk de kaart aan de Voedselbank. 
Let op: Als u uw kaart wilt doneren, dient u hem wel eerst te activeren, dit 
kan tot en met 13 november! De geactiveerde kaart is ook geldig tot en met 
zondag 13 november 2022. 
U kunt uw cadeaukaart in de brievenbus van De Brink, Middenweg 168 
doen of deponeren in het krat voor de Voedselbank die elke zondagmorgen 
in de hal van De Brink staat. 
De diaconie. 

mailto:cvkakbpghhw@gmail.com


 

Uitleg liturgische schikking gedachtenisdienst 
 

1Korintiërs 13 
 

In het midden van de schikking staat een hart.  
Dit hart is omrand met eucalyptus dat staat voor bescherming.  

In het hart zijn witte chrysanten geplaatst, de natuurlijke liefde voor 
de overledenen. 

Om het hart heen is een krans met witte bloemen.  
De cirkel kent geen begin en geen eind, zij is het teken voor de 

eeuwigheid, maar ook voor het leven dat doorgaat.  
Het groen in de krans staat voor hoop en het wit voor stilte 

en eenvoud. 
Tussen de kaarsen ligt klimop; symbool voor het leven dat doorgaat 

en de trouwe omarming van God. 
 

De liefde die ons bindt sterft nooit 
Liefde kan niet sterven, omdat zij eeuwig is. 

Daarom blijven wij in liefde met elkaar verbonden, 
Jij daar, ik hier. 

 

                                                                   Hans Stolp 
 

Gedenkuur 
Het gedenkuur, vanmiddag van 16.00-17.00 uur, wordt rechtstreeks 
uitgezonden via kerkdienstgemist. 
Uiteraard kunt u het ook achteraf bekijken. 
 

Met vriendelijke groet, 
het beamteam 

 
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. 

 


