
 

  
 

ZATERDAG 24 en ZONDAG 25 december 2022 
De kerkenraad groet u allen…  
KERSTAVOND -18.00 uur - kinderkerstfeest 
voorbereiding: Kindernevendienst en ds. Niels A. Gillebaard  
organist/pianist:  Diny Kotterer 
zang: Frouke, Marita, Lisa, Eva en Sanne 
verhaal:  Roelie van Wouwen 
spelers:  Bianca (Maria), Ruben (Jozef), Kaja, Jens, Lukas 

(herders), Marlies, Frouke (engelen) 
en Erik (herbergier) 

KERSTAVOND – 22.00 uur - kerstnachtdienst 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist: Diny Kotterer 
muziek: Gery en Natasja Vermeer (koperinstrumenten) 

KERSTOCHTEND – 10.00 uur 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist: Ina Terpstra 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Coby Moens 
fluitist en lector: Marjoke Berendsen 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is in bovenstaande diensten voor Kerk in Actie 
- Kinderen in de knel - Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland 
weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden 
ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar 
erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  



 

Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen 
direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. 
Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, 
en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er 
taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun 
asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en 
onderdak.  
In de diensten worden filmpjes over dit doel getoond.  
 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en is in bovenstaande diensten 
respectievelijk bedoeld voor: algemeen kerkenwerk, de eredienst en 
pastoraal werk.  
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Sylvia Dijkstra is afgelopen week geopereerd in het ziekenhuis in 
Alkmaar. Zij verblijft nu in de Magnushof om daar verder te herstellen en te 
revalideren om weer terug te kunnen keren naar haar huis.  Sylvia is met de 
gladheid gevallen en heeft een beenbreuk opgelopen. Mag zij zich in deze 
kersttijd omgeven weten door engelen die met alle aandacht haar 
omgeven. Haar tijdelijke adres is: Woonzorggroep Samen, Magnushof,  
Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741KW Schagen. 
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. 
 

Kerstmorgen 
Vandaag vieren we het feest van de geboorte Jezus en niet alleen in Zijn 
verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al 
zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. Daar werd ze 
erg op aangekeken. 
En in plaats van dat thuis haar kindje wordt geboren moet ze  Nazareth naar 
Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. In die 
ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of 
kraambezoek van haar naaste familie. 
Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de 
Zoon van God in haar leven zou komen. (Lucas 1:28-38). Die blijde 
boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo 
wordt zij ons tot voorbeeld.  
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was 
in het gastenverblijf. 
Dit alles is het verhaal wat de kinderen bespreken in de kindernevendienst. 
 

Op de tafel is alles nu groen, het kleed is klaar en is nu mooi en feestelijk 
gedekt met lichtjes en  witte bloemen/bessen om het feestelijke van Kerst 
te onderstrepen. 
 

Stralend licht, 
de nieuwe dag begint 
met sterren in de nacht. 

 

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  
U kunt 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 
KERKELIJK BUREAU 
De ledenadministratie, in de consistorie van De Brink, is in januari 2023 niet 
op de eerste dinsdag, 3 januari, maar op 10 januari geopend. 
AFWEZIG 
Van 27 t/m 31 december ben ik afwezig.  
Ds. Henco van Capelleveen zal voor mij waarnemen. 
Niels Gillebaard 
  

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. 

 

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

