
 

  
 

ZONDAG 1 januari 2023 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  Diny Kotterer 
lector: Anneriek Uchibori 
  

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. Geen 
aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of 
haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval 
is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te 
overwinnen. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Sylvia Dijkstra verblijft in de Magnushof om daar, na een beenbreuk, 
te herstellen en te revalideren. Haar tijdelijke adres is: Woonzorggroep 
Samen, Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741KW Schagen. 
We wensen alle zieken thuis en allen die verblijven in zorginstellingen alle 
goeds, kracht en zo mogelijk herstel toe. Dat onze aandacht hen tot steun 
zal 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  
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 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 8 JANUARI 
Volgende week zondag is er al vóór de dienst, vanaf 09.15 uur, gelegenheid 
om elkaar in De Brink te ontmoeten en koffie/thee te drinken. Ook ná de 
dienst kunt u elkaar nog het beste voor het nieuwe jaar toewensen. Het is 
de tweede zondag van de maand, dus als u wilt blijven voor de lunch 
(eenieder neemt iets mee en deelt dat), dan bent u uiteraard ook daar van 
harte welkom! 

 

ALGEMEEN 
NIEUWJAARSGROET 

De taakgroep communicatie wenst u een verbindend 2023  
en hoopt u/jou ook in het nieuwe jaar te voorzien van berichtgeving in 
allerlei vormen via de website, het kerkblad Op Weg, de Zondagsbrief, de 
liturgie, de beeldschermen, de uitzendingen, Appostel of via Facebook.   
Met vriendelijke groet,  
Wim Terpstra, Gert Langelaar, Truus Eising, Anneriek Uchibori, Jeannette 
Klercq, Eric ten Napel, Annemarie Kat, Marcel Molenaar, Jan Bergsma, Erik 
Hage, Brenda Hage, Martijn Molenaar, Wies Spil, Karen Stapel, Maurits 
Visser, Auke Tanja, Elma Bandstra en Nel Huibers-Kouwen. 

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


 

ACTIE KERKBALANS 2023 
Tussen 14 en 28 januari komt een 
vrijwilliger bij u i.v.m. de Actie 
Kerkbalans. 
U krijgt dan een envelop met o.a. een 
folder en een brief met de vraag om 
een financiële bijdrage aan de 
Ontmoetingskerk. Uw toezeggings-
formulier wordt door de vrijwilliger 
opgehaald of u brengt het zelf naar uw 
wijkcontactpersoon.  
 
Als u zich heeft aangemeld om digitaal 
mee te doen, dan krijgt u deze maand 
een mail waarin staat op welke manier 
u kunt bijdragen.  
 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. Op naar de kerk van morgen!  
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. 
Met vriendelijke groet, 
namens het College van Kerkrentmeesters, 
Pieter Jacob Olie 
Coördinator Actie Kerkbalans 

 
NOODOPROEP AAN U EN AAN JOU 
Aansluitend op bovenstaand bericht over de Actie Kerkbalans doen we een 
oproep aan u en aan jou om in de Molen- en Rivierenwijk met de actie te 
helpen. Zoals u heeft kunnen lezen, is Sylvia Dijkstra plotseling gedwongen 
rust te houden. Sylvia regelt in haar wijk altijd de verdeling van ±50 AKB 
enveloppen. Wie wil dit van haar overnemen? Als u hier niet voor voelt, 
maar wél een aantal enveloppen kunt wegbrengen en ophalen, zijn we ook 
al erg geholpen. Doet u mee?  
Dan graag een telefoontje naar Pieter Jacob Olie (op werkdagen na 19.00 
uur): 072 57 164 93 of een mailtje naar: cvkakbpghhw@gmail.com  

mailto:cvkakbpghhw@gmail.com


 

 

 

 

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. 


