
 

 
 

ZONDAG 12 februari 2023 
De kerkenraad groet u allen… 
Afscheid van de kosters Diny Hoekstra en Xandra  Brenkman en  organist 
Leni Brinkman 
Herbevestiging van dhr. Kees Bos als ouderling Kerkrentmeester 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v. cantorij o.l.v. mw. Coby Moens  
lector: mw. Anneriek Uchibori 

  

COLLECTES 
Er wordt vanaf vandaag weer tijdens de dienst gecollecteerd. 
 
De collecte voor de diaconie is voor Hulp aan Turkije en Syrië. De 
aardbevingen in Turkije en Syrië, hebben voor veel slachtoffers gezorgd. De 
schade is enorm en er zijn duizenden doden en vermisten. De ramp gebeurt 
terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en 
het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Er wordt met man en macht 
gewerkt om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen, en 
eerste hulp te verlenen, dakloze mensen opvangen en voorzien van 
maaltijden, medicijnen, dekens en tenten; anderen krijgen dekzeilen 
waarmee ze zich kunnen beschermen tegen de neerslag en kou in hun 
beschadigde huizen. 
De samenwerkende hulporganisaties – waaronder Kerk in Actie – bundelen 
de krachten in Giro 555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van 
dit verschrikkelijke natuurgeweld.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en 
Jongerenwerk. 
 
 



 

UIT DE GEMEENTE 
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 
 

Afscheid 
In de dienst van zondag 26 februari a.s. neemt predikant Niels Gillebaard 
afscheid van onze gemeente. Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk 
Niels de hand te schudden. Tijdens de receptie is er koffie, thee, een hapje 
en een drankje. U bent van harte uitgenodigd! 
Diny Kotterer, voorzitter 
 

Noodkreet uit de bloemengroep!  
Met spoed gezocht: Enthousiaste mensen die het leuk zouden vinden om 1x 
in de zoveel weken op zaterdag de bloemen te verzorgen voor in de dienst 
op zondag en zo af en toe mee te werken aan een liturgische schikking. 
In de afgelopen 1,5 jaar is onze groep door verschillende omstandigheden 
geslonken van 7 naar 4 mensen.  

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


 

Zolang er niemand van ons vieren omvalt redden we het allemaal net om 
alle zondagen bloemen te verzorgen. Met de liturgische schikkingen is dat 
steeds lastiger aangezien je dan 2 mensen nodig hebt per keer. Met de 
komende veertigdagentijd in aantocht betekent het dat je, als we elke week 
2 mensen nodig hebben, om de week dienst hebt en in de week voor Pasen 
zelfs 2x per week. We hebben nu twee teams gemaakt en zo lukt net om 
alles toch voor elkaar te krijgen maar de druk is wel erg hoog en er mag 
niemand uitvallen. 
Graag willen we als bloemengroep kunnen blijven garanderen dat er elke 
week een mooie bos bloemen staat om weg te geven aan iemand die dat 
kan gebruiken en dat we op bijzondere momenten met zijn allen kunnen 
blijven genieten van mooie bloemschikkingen in de kerk maar dan moeten 
er echt een aantal mensen onze groep komen versterken. Ervaring in 
bloemschikken is niet nodig, enthousiaste wel! Wij kunnen je laten zien hoe 
je dingen het beste kunt doen en door eerst mee te lopen groei je er vanzelf 
in. 
Denk je nou: "Dat is wat voor mij." 
Neem dan contact met ons op! 
Namens de bloemengroep  
Debora Molenaar 
0614953089 
bloemengroeppghhw@gmail.com 

 
OPROEP VIA DE DIACONIE 
“Graag zou ik u een vraag stellen voor een gezin waarbij ik als 
pleegzorgbegeleider (werkzaam bij PARLAN) betrokken ben. We zijn voor 
dit gezin op zoek naar een pleeggezin, om dit kind (11 jaar) eens per drie 
weken op te vangen voor 1 nacht (van zaterdag tot zondagmiddag). Het 
gaat hierbij puur om het ondernemen van leuke activiteiten met het kind en 
zo ouders te ontlasten, er is geen sprake van problematiek bij het kind. 
Momenteel ben ik bezig om in het netwerk van dit gezin te kijken of hier 
eventuele mogelijkheden zitten. Aangezien dit gezin regelmatig in de kerk 
komt en zich hier ook heel prettig en veilig voelt, hebben zij de wens 
uitgesproken om ook binnen verschillende kerken uit de omgeving uit te 
vragen of de mogelijkheid er is. Mijn vraag aan u is dan ook of u wellicht 

mailto:bloemengroeppghhw@gmail.com


 

binnen jullie kerk mensen weet die wel eens de wens hebben uitgesproken 
om een kind deeltijd pleegzorg te bieden?  
Hoor het graag van u. Mochten er nog verdere vragen zijn hoor ik het 
natuurlijk ook graag.” 
Wanneer u hierop wilt reageren, stuurt u dan alstublieft een berichtje naar 
secrdiaconiepghhw@ziggo.nl 
 
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. 

mailto:secrdiaconiepghhw@ziggo.nl

