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De Ontmoetingskerk, een uniek historisch
gebouw uit 1871, en De Brink zijn in
Heerhugowaard plaatsen van betekenis. Er
vinden jaarlijks tientallen bijeenkomsten,
evenementen en activiteiten plaats waar
honderden mensen op af komen en waar
velen zich actief voor inzetten. Denk aan de
rommelmarkt, de concerten of de Voedsel-
bank die wekelijks vanuit De Brink pakketten
uitdeelt. Of de kerkdiensten, het Jeugdwerk,
de ontelbare bezoekjes die mensen elkaar
vanuit de kerk brengen en ga zo maar door.
Het geven van betekenis aan het leven, er
voor elkaar zijn, in het licht van het
Evangelie, dat willen we ook de komende
jaren blijven doen. Uw steun is daarbij
onontbeerlijk, want alleen met elkaar
kunnen we een plek van betekenis blijven.  

ds.Niels Gillebaard

Onze gemeente is een ANBI: RSIN/fiscaal nr.
822.475.017. U kunt voor de aftrekbaarheid van
uw gift bij de belasting contact opnemen met
dhr. Siem Pols: spolspghhw@ziggo.nl
Bankrek.nr.: NL81 RABO 0373 7217 49 t.n.v.
Protestantse gemeente te Heerhugowaard
Website: www.pkn-heerhugowaard.nl



In de Ontmoetingskerk willen we, geïnspireerd en verbonden

door het woord van God, de (A)ander centraal stellen. Dat is een

keuze die we ook  voor de komende jaren maken. Zoals met

elke keuze is de invulling en uitvoering ervan de uitdaging.
 
Op welke manier geven we het licht van Pasen door? Hoe houden we de
boodschap van vrede en gerechtigheid gaande en hoe geven we de woorden uit
ons beleidsplan in praktische zin vorm? Naast inspiratie en motivatie is daar
menskracht voor nodig. Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar.
Om te blijven doen waar we voor staan, om met elkaar de Bijbelse verhalen levend
te houden en te blijven bouwen aan een gemeenschap die wil omzien naar
mensen binnen en buiten de Ontmoetingskerk, is ook geld nodig.
Denk aan: salarissen en vergoedingen, het onderhoud van gebouwen,
begraafplaatsen en tuin, schoonmaakkosten, jeugdwerk, koffie/thee/limonade,
energiekosten, audiovisuele apparatuur, communicatiemiddelen, pastoraat,
administratie, faciliteren van rouw- en trouwdiensten en wat al niet meer.
Daarbij is úw en jóuw steun nodig. Mogen we ook nu weer op u en op jou rekenen?
 
 

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Inspirerende vieringen

In de kerk kunt u elke week even
pauze nemen. Uitstijgen boven de
drukte van de dag. Tijd vinden om te
bidden voor alles wat u bezighoudt.
Aangeraakt worden door God en uw
geloof met anderen delen.

Zorgzame gemeenschap

Kerk zijn we samen. We kijken naar
elkaar om, zorgen voor elkaar. Even
die bemoedigende schouderklop, dat
luisterende oor, een helpende hand
wanneer het nodig is; dat is het
kloppende hart van kerk-zijn.

Gastvrije kerk

De kerk is voor iedereen. Voor wie
regelmatig komt en voor wie af en
toe aanschuift. Voor wie zoekende is
en voor wie al jaren gelooft. Na de
dienst is er tijdens het koffiedrinken
volop tijd om elkaar te ontmoeten.

Geloof verdiepen

Lezen uit de Bijbel, delen van brood
en wijn, bezinning op belangrijke
thema's, een leven lang leren: in de
kerk worden we geïnspireerd om het
Licht te delen. Voel u welkom in de
Ontmoetingskerk.




