
 

 
 

ZONDAG 19 februari 2023 
De kerkenraad groet u allen… 
 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
lector: Dhr. Hans Kiesewetter 

  

COLLECTES 
Er wordt tijdens de dienst gecollecteerd. 
 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie 
ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en 
nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. 
De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart 
laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal Werk. 
 

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 
 

 

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


 

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 
 

 
Kindernevendienst - 40 dagentijd en Pasen 2023 
‘Verander je mee?’  
is het thema van deze veertigdagentijd. Op weg naar Pasen vieren we dat 
dingen kunnen veranderen: in je eigen leven, voor de mensen om je heen, 
in de wereld.  
Als er verdrietige of nare dingen gebeuren, mogen we geloven dat God een 
nieuw begin maakt. En dat wij mogen meedoen met dat nieuwe begin. We 
lezen deze weken bijzondere verhalen: over Jezus in de woestijn, de 
verheerlijking op de berg, de ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij 
een put, de genezing van een blinde man en de opwekking van Lazarus. En 
natuurlijk het verhaal van de intocht in Jeruzalem en het lege graf. Stuk 
voor stuk zijn het verhalen waarin de wereld verandert.  
Bij de verhalen en thema’s van deze periode is een groot projectboek 
gemaakt, met voor elke zondag twee nieuwe bladzijden. Hierop staan 
steeds een grote illustratie van het Bijbelverhaal en verschillende 
activiteiten rondom het thema verandering. Naast het grote projectboek 
zijn er werkboekjes voor de kinderen, die in de kerk of thuis gebruikt 
kunnen worden. 
 
Kindernevendienst 

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


 

Rommelmarkt 2023 
 
Beste mensen, 
Zoals u heeft kunnen lezen in de Op Weg van februari is de rommelmarkt 
commissie al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de komende 
rommelmarkt. 
Op zaterdag 15 april hopen we onze 49 ste rommelmarkt te kunnen 
organiseren. 
Op deze dag zijn wij nog op zoek naar mensen die ons speciaal willen 
helpen om 15:00 uur. 
Het gezegde: ‘Velen handen maken licht werk’ is juist dan van toepassing. 
Na een lange en gezellige week wil iedereen weer graag snel naar huis. 
Om de kerk en de Brink binnen een paar uur weer spic en span te krijgen is 
veel hulp nodig. 
  
Heb jij / heeft u zin en tijd? Geeft u / geef je dan op 
via rommelmarkthhw@gmail.com. 
  
Bedankt alvast! 
  
Teun, Marion, Annemarie, Huub, Siem, Bert en Wies.   

 
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.  
Denk je nou: "Dat is wat voor mij." 
Neem dan contact met ons op! 
Namens de bloemengroep  
Debora Molenaar 
0614953089 
bloemengroeppghhw@gmail.com 

 
 

mailto:rommelmarkthhw@gmail.com
mailto: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 

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

