
 

 
 

ZONDAG 18 december 2022 
Belijdenisdienst - 4e zondag van de Advent 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
m.m.v.: de belijdenisgroep en familie Supit 
lector: Hilly Tanja 
  

BELIJDENIS 
In deze dienst zullen Charlotte Bregitte Hage, Lisa Robin Klercq, Angela 
Bianca Molenaar, Sanne Domenica Obbink, Karen Mattanja Stapel,   
Juleon Jesper Jonathan Supit en Ida Jantina Simone Zuidema belijdenis van 
hun geloof afleggen.  
 

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. 
Ook is er het Noodfonds, waarbij tijdelijk financiële of materiële hulp kan 
worden geboden aan mensen die te maken hebben met geldnood door 
persoonlijke omstandigheden of het niet op tijd ontvangen van gelden van 
uitkeringsinstanties.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jong Protestant.  

 
 
 



 

UIT DE GEMEENTE 
Er is ons niet bekend of er gemeenteleden in het ziekenhuis zijn 
opgenomen. 
We wensen alle zieken thuis of elders en degenen die verblijven in een 
verpleegtehuis 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. 
 
Vierde adventszondag: Tamar 
Eigenlijk staan er vandaag twee vrouwen centraal, Tamar bij de 
kindernevendienst en Maria (samen met Jozef) in de belijdenisdienst. 
De ‘tafel’ van de liturgische schikking is op deze vierde advent aan de 
weduwe Tamar gewijd omdat we de lijn van de kindernevendienst volgen. 
Jezus kwam niet naar deze wereld om blije mensen nog blijer te maken, 
maar om dicht bij de mens in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama 
van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na 
waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in eenzaamheid wegzakt. 
Gesluierd raakte ze door een list toch zwanger. 
Jezus schaamt zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als 
de Immanuel, de God met ons. 



 

Het jutetafelkleed is nu geheel bedekt met het groene mos (hoop, 
vernieuwing). 
Aan de tafel zijn voor Tamar gedroogde halmen en grassen gehangen, 
Pluizig en onduidelijk van vorm. Als het ware versluierd. 
De roze bessen staan symbool voor de pijn van Tamar die verzacht is 
doordat ze alsnog zwanger werd. Het licht brak door haar pijn heen. 
Er staan nu vier kaarsen op de tafel. 
 

Verstopt achter de sluier 
van gekoelde herinneringen 
komt ruimte 
voor nieuw leven. 

 

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 
FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS 
Dinsdag 20 december is het zover, ECHO gaat de Carols weer ten gehore 
brengen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  
De uitvoering is in de Ontmoetingskerk en begint om 20.30 uur. 
De kerk is open om 20.00 uur. Toegang € 10, donateurs €7,50.  
Wij hopen er een mooie avond van te maken.  

 

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


 

ALGEMEEN 
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. 
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. 

 

  


