
 

 
 
 

ZONDAG 13 november 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorgangers: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  Charlotte Hage 
lector: mw. Henny van Minnen 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat - De kracht van 
Bijbelverhalen in de Golfstaten 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van 
arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Met steun van Kerk in Actie helpt het 
Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale migrantenkerken met bijbels 
in de migrantentalen of audio players met Bijbelverhalen om naar te 
luisteren. Daarnaast krijgen voorgangers training in storytelling, een 
interactieve bijbelvertelmethode. Voorgangers leren op een eenvoudige 
manier een Bijbelverhaal vertellen. Daarna gaan ze met gemeenteleden in 
gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen 
leven. Ze putten er hoop en kracht uit om vol te houden in hun zware 
arbeidsomstandigheden. Bemoedig hen met uw bijdrage. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Wopke Tamminga, Koraal 71, is afgelopen week met spoed 
opgenomen in NWZG Alkmaar in verband met verergerde neurologische 
klachten. Hij is geopereerd met goed gevolg en is weer thuis. 



 

Dhr. Cees  Karman, Middenweg 245 K, is opgenomen in het woon-
zorgcomplex van Esdege Reigersdaal. Zijn adres is Zorgcentrum de rotonde, 
De Klamp 1, 1701NZ, Heerhugowaard. 
 
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! 
 

AGENDA 
Koken 
Zoals u al in de Op Weg hebt kunnen lezen gaan wij op vrijdag 25 november 
weer voor u koken. Deze, en de volgende zondag ligt er weer een 
aanmeldingsformulier klaar in de Brink.  

Wij kijken er naar uit, de kookgroep. 
 
DE-punten 
Als u nog DE-punten in de keukenla hebt liggen waar u geen bestemming 
voor hebt, dan kunt u die inleveren, de voedselbank ontvangt voor deze 
punten weer een aantal pakken koffie. Er staat een doos hiervoor in het 
blauwe krat in de hal. Dit kan tot de inzamelingsactie van 16 en 17 
december. 

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


 

 

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. 

 
Ter compensatie van de hoge energierekeningen. 
Ter compensatie van de hoge energierekeningen wordt door de overheid, 
veelal via het energiebedrijf, in de maanden november en december 2022  
€ 190 uitgekeerd. Hoe fijn is het om deze extra toeslag te delen met 
mensen die dat hard nodig hebben. Vanuit de diaconie doen we hierbij de 
oproep om hieraan mee te doen. Hiervoor hebben we een internationaal 
doel, Mary’s Meals, en een lokaal doel, giften aan mensen in onze directe 
omgeving die dat heel hard nodig hebben, gekozen. 
Giften voor deze diaconale actie kunt u storten op bankrekening  
NL84 INGB 0008 5693 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te 
Heerhugowaard, eventueel onder vermelding van de door u gewenste 
bestemming. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
  



 

Kerkbalans 

 
‘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  
 

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.  

mailto:cvkakbpghhw@gmail.com


 

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 
 

Fancy Fair 
Nog even en dan is het zo ver, op 27 november is de fancy fair, alweer voor 
de 10e keer! 
De opbrengst is voor Samen voor Kenia en Por todo el mundo in Bolivia.  
We willen er een speciale dag van maken met 18 kraampjes met 
zelfgemaakte dingen en uiteraard de nodige versnaperingen. Ook zijn er 
weer leuke spelletjes en draaien we het rad van avontuur. 
 
We zijn nog op zoek naar mooie en leuke prijzen die we kunnen verloten bij 
het rad van avontuur, maar ook voor de grabbelton en andere zaken. Alles 
is welkom! Denk bv aan dat verjaardagscadeau dat u gekregen hebt maar 
dat u eigenlijk niet zo leuk vindt. Iets uit het kerstpakket dat u toch niet 
gebruikt. Die miskoop van drie jaar geleden die nog steeds in de kast ligt. 
Dat soort dingen. 
We halen het graag bij u op, maar u mag het ook bij ons brengen in de 
Brink. Mogelijkheden voor inleveren zijn: 
Vrijdag 11 november van 19:30 - 20.30 uur  
Zondag 13 november voor en na de dienst  9.30 – 11.30 uur  
Zaterdag 19 en 26 november van 9:30 tot c.a. 11 uur  
 
Hartelijke groet, Marcel en Debora Molenaar, Baukje Jansen en Alexander 
Obbink. 

 
Vragen? Contact opnemen kan via: 
marcel.debora.molenaar@gmail.com 
072-5723585 



 

Kindernevendienst – Advent en kerst 2022 
Thema: Levenslicht 
 
Hallo kinderen van de kindernevendienst! 
 
Vanaf 27 november is het alweer zover! De Adventsperiode gaat beginnen. 
Wij, de leiding van de kindernevendienst, willen jullie graag uitnodigen om 
in de Adventsperiode naar de kindernevendienst te komen! 
 
We gaan in deze tijd weer vol verwachting op weg naar kerst! We kijken uit 
naar de komst van Jezus. Dat doen we dit jaar met verhalen over bijzondere 
vrouwen uit het Oude Testament, die door de evangelist Matteüs genoemd 
worden als ‘voormoeders’ van Jezus. Deze vrouwen zijn Tamar, Rachab, 
Ruth, Batseba en Maria. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de 
geschiedenis van Israël terwijl ze niet eens allemaal uit Israël vandaan 
komen.  
Door hun verhalen te vertellen, krijgen we iets te zien en te horen van wie 
Jezus zal zijn. 
 
Elke adventszondag gaan we een mooi verhaal lezen over één van deze 
vrouwen en we maken er iets leuks of moois bij. Vanaf 1e Advent delen we 
ook een adventskaars uit en een leuk boekje waar jullie thuis in kunnen 
lezen en spelletjes/opdrachtjes in kunnen doen. 
 
Hopelijk zien we jullie dan! 
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst (Anneke, Annemarie, 
Arona, Ninetta, Bianca en Hesselina) 

 
 

 
 

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. 

 


