
 

  
 

ZONDAG 8 januari 2023 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
lector: mw. Marjoke Berendsen 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Exodus. De collecte voor de 
diaconie is voor Stichting Exodus. Exodus Nederland is een vereniging die 
als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde 
terugkeer in de samenleving te vergroten. Zij kunnen terecht bij Stichting 
Exodus voor professionele ondersteuning,  een vrijwillig maatje of allebei. 
Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het 
programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle 
aspecten van het leven van de (ex-) gedetineerde. Ze gaat daarbij uit van de 
vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de 
persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Verduurzaming 
Kerk. 
 
 

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 
Deze week 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 
VERTREK 
De Protestantse gemeente te Heemskerk is voornemens een beroep uit te 
brengen op onze predikant Niels Gillebaard. Niels heeft inmiddels 
aangegeven dit beroep te willen gaan aannemen. 
We zijn verrast door dit bericht van een vroegtijdig vertrek van Niels, 
vinden het jammer, maar respecteren zijn besluit. De verwachting is dat 
Niels eind februari afscheid zal nemen van onze gemeente. 
We gaan als kerkenraad nu aan de slag om tijdelijke vervanging te regelen 
voor de begeleiding van het jeugdwerk, het pastorale werk en enkele 
diensten. Ook het beroepingswerk zal worden opgestart.  
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Diny Kotterer-Horst 

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 

 
Beste mensen, 
We merken dat mutaties voor de gele adressenlijst slecht of helemaal niet 
worden doorgegeven aan onze taakgroep. 
Het is handig om deze, zodra je het weet, door te geven want dan zit er 
altijd een actuele versie van de lijst in ons bestand. T.z.t. kunnen we die dan 
bij het kerkblad voegen.  
 
Willen jullie kijken of de huidige gegevens nog kloppen en wijzigingen 
via info@pkn-heerhugowaard.nl doorgeven?  

mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl


 

Dank voor jullie medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nel Huibers-Kouwen 
Taakgroep communicatie 
 
 
 
 

 

 
 

  

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. 


