
 

 
 

ZONDAG 29 januari 2023 
ANKERDIENST met als thema: ‘Geluk zit in een klein hoekje!’ 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
zang: Sanne Obbink, Karen Stapel en Charlotte Hage 
m.m.v.: de voorbereidingsgroep Ankerdiensten 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Project Hoop voor Albanië. 
In 2023 zal er verschillende keren aandacht worden gegeven aan dit 
project. De situatie in de wereld is gespannen. Veel mensen zijn op de 
vlucht voor oorlog, geweld of hongersnood. Veel verdriet en onrecht. 
Prijzen van gas, elektra en graan vliegen omhoog.  
Ook in Albanië. Ook daar wordt alles duurder en als je al weinig hebt, heb je 
veel zorgen. Kan ik de huur nog betalen? Kan ik onze kinderen nog kleden 
en het ergste: hebben we nog genoeg eten voor morgen? Veel zorgen dus. 
Hulp wordt gevraagd voor gezinnen waarvan hun huisje op instorten staat. 
Dan staan er een vader, moeder, oma en 6 kinderen voor je met de vraag of 
we ze kunnen helpen met de bouw van een nieuw huisje. Regen, wind en 
de vrieskou hebben vrij spel. Binnen is het net zo koud als buiten. Daarom 
vragen we aandacht voor dit land in Zuidoost Europa. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Leny Hoogvliet is terug uit het ziekenhuis om thuis weer op krachten 
te komen.  
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap 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! 
 

 
ALGEMEEN 
AANSPREEKPUNT BIJ UITVAARTEN 
Debora Molenaar heeft de taak van aanspreekpunt bij uitvaarten van 
Diny Hoekstra overgenomen. Voor de duidelijkheid: ze wordt géén 
koster. We zijn bijzonder blij dat Debora deze taak op zich neemt. 
Door naar Debora te bellen, worden allerlei praktische zaken rond 
een afscheidsdienst in gang gezet.  
Er is een simpele telefoon aangeschaft om gebeld te worden en te 
bellen. Debora kan op dit nummer uitsluitend voor berichten m.b.t. 
uitvaarten gebeld worden.  
Groot voordeel van een aparte telefoon voor uitvaarten is dat bij 
afwezigheid van Debora de telefoon eenvoudig aan een reserve-
aanspreekpunt gegeven kan worden.  
Het telefoonnummer is: 06 28 80 34 21  
Tevens is er een e-mailadres aangemaakt waarvoor hetzelfde geldt 
als hierboven:      
uitvaarten.ontmoetingskerkpghhw@gmail.com 
 

 

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
mailto:uitvaarten.ontmoetingskerkpghhw@gmail.com


 

OPROEP VAN HET BEAMTEAM 
Zoals iedereen wel weet, wordt elke zondag de dienst uitgezonden 
via kerkdienstgemist.nl 
Maar weet je ook dat wij, indien gewenst, rouw- en trouwdiensten 
uitzenden? 
 
Om de uitzendingen goed te laten verlopen, zijn er altijd twee 
mensen nodig. 
Door wat verloop in het beamteam, kunnen we daarom wel wat 
nieuwe mensen gebruiken. 
Je hoeft echt geen verstand van computers te hebben, de bediening 
is heel eenvoudig en je bent dus altijd met zijn tweetjes. 
Het is heel dankbaar werk, we krijgen veel positieve reacties. 
 
Wil je je opgeven, of een keer ‘meedraaien’ om te kijken of het wat 
voor je is, dan kunt je contact opnemen met 
Marcel Molenaar (06-18942823) of 
Nel Huibers (06-21315455) 
 
Groetjes van 
het beamteam 
 
 

 
 

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. 

 

  

http://kerkdienstgemist.nl/

