
 

 
 

ZONDAG 5 maart 2023 
2e zondag van de Veertigdagentijd 

De kerkenraad groet u allen… 
 
voorganger: Ds. Johan Moens 
organist/pianist:  Mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
lector: Mw. Janneke Kiesewetter 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor voor Samen voor Kenia.  
De speerpunten van Stichting Share (Samen voor Kenia) zijn: Schoon 
drinkwater, goed onderwijs en goede gezondheidzorg. Vorig jaar oktober 
zijn de priesters Patrick en San hier in Nederland geweest. In november zal 
er weer een volwassenen reis zijn naar Kenia. Ondertussen worden er acties 
gehouden voor de uitbreiding van de school in Simba en de zonne-
energiepomp.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal Werk. 

 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Marcel Molenaar is afgelopen dinsdag in een gespecialiseerde kliniek 
geopereerd aan zijn arm. Hij is weer thuis om daar verder te herstellen en 
te revalideren. Wij wensen hem toe dat de operatie hem herstel zal 
brengen. 
 
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.  



 

ONDERWEG NAAR PASEN 
Algemene uitleg 40 dagen schikking: 
De kleur van de 40 dagenzondagen is paars. Het antependium, de stola en 
het kleed onder de schikking zijn dan ook in die kleur. 
Paars is een kleur van inkeer, bezinning en boete. Van concentratie op de 
verhouding tussen hemel en aarde, God en mensen. 
Op de tafel zien we vier kistjes staan, geschikt in een vierkant.  
In het midden staat een kruis: het teken van lijden en opstanding van Jezus 
en het symbool van het christelijk geloof. Het kruis wordt ook gezien als de 
verbinding tussen hemel en aarde. 
Gedurende de 40 dagen tijd wordt een kistje gevuld met symbolen van de 
lezing die die zondag gehouden wordt. Zo zijn wij onderweg weg naar 
Pasen. 
 
Uitleg 2e zondag 40 dagen tijd.  (Marcus 9: 2-10) 
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. 
Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting met Mozes en Elia 
die ze vast willen houden.                                                                                                                                                                
Deze verschijning en de verandering van Jezus zien we terug in de drie witte 
bloemen.  
De drie paarse bloemen staan voor de drie leerlingen en bezinning. 
Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen 
in het denken   en doen.  
 

“Sta in je kracht 
Met regels ten leven 

En Hemels licht 
Dat er zomaar 

Soms even 
Kan zijn 

Herinnering 
Die blijft 

En vreugde geeft 
Sta in die kracht“ 

 
 



 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES  
U kunt thuis ook 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! 

 
KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL of klikken op: liturgie van deze zondag 

 
VAKANTIE 
Komende week van 6 tot en met 12 maart heb ik vakantie. De collega 
van St. Pancras, ds. J. Bijman, zal mijn vervangen. De kosters hebben 
zijn adresgegevens. 
Henco van Capelleveen 

 
ALGEMEEN 
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. 

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
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn


 

Sobere maaltijden 
De diaconie is weer gestart met de sobere maaltijden in de Veertigdagentijd 
op donderdag in de kerk. Er is soep en zelfgebakken brood.  
De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur. De komende data zijn 9, 16, 23 en 30 
maart. Na de maaltijd wordt een bijdrage, bestemd voor het project 
Albanië, gevraagd. De intekenlijsten liggen elke zondag in de foyer. 

 
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 willen helpen na 
afloop van de rommelmarkt, 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.   
 

 
 

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:rommelmarkthhw@gmail.com

