
 

 
 

ZONDAG 4 december 2022 
2e zondag van de Advent 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 

  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Creëren van banen voor 
jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. 
Van de miljoenen Syriërs, die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meesten terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 
leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk 
om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren, waar 
veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen 
weerbaarder. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: 
Kindernevendienst. 

 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Gerard Huibers is na enkele dagen in het ziekenhuis te zijn opgenomen 

weer thuis. Wij wensen hem beterschap en een spoedig herstel toe. 

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  

 
 



 

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING 
Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt 
ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. 
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, 
mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God 
aanwezig is. 
In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die 
verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn 
(me)de dragers van de tafel.  
Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze 
dragers.  
De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. 
De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan 
veranderd en toegevoegd wordt. De kinderen van de kindernevendienst 
voegen daar tijdens de diensten hun eigen symbool aan toe. 
 
Tweede adventszondag: Ruth 
Ruth is de tweede vrouw aan tafel. Zij, uit een ander land, heeft een diep 
geloof in de bijzondere God van Israël. Dat geloof zit heel diep bij haar en ze 
wil ervoor gaan. Door haar gehoorzaamheid en doorzettingsvermogen krijgt 
ze de ruimte en wordt gezien. Zo geeft God, die buitenstaander, een plek in 
zijn familie. Met het oog op Jezus. 
Het tweede kwart van de tafel is bekleed met mos. 
Er aan hangen korenaren (symbool voor: Ruth komt terecht in het 
broodhuis, Bethlehem). Ook hangen er pinus naalden (hiermee wordt 
verdriet van Ruth en Naomi verbeeld. 
Er staan nu twee kaarsen op de tafel. 
 

Reis om het onbekende 
pijn om het vertrouwde. 
Genadebrood 
aan Boaz’ tafel. 

 

 
 
  



 

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 
Voedselinzameling in De Brink op vrijdag 16 en zaterdag 17 december, van 

13.00 tot 16.00 uur. 

 

ALGEMEEN 
DE-PUNTEN VOOR DE VOEDSELBANK 
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 of op de bar in de foyer. Dit kan tot de inzamelings-
actie van 16 en 17 december.  
 

 
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. 

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


 

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. 
De diaconie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


