
 

 
 

ZONDAG 26 maart 2023 
De kerkenraad groet u allen in deze Ankerdienst 
met als thema: ‘Een toekomst vol hoop’ 
voorbereid door:  de voorbereidingsgroep Ankerdiensten 
organist:  mw. Jeannette Zuidema 
m.m.v.: Charlotte Hage, Sanne Obbink, Hesselina Gelling 

en Debora Molenaar 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor het Project Hoop voor Albanië.   
In 2023 wordt hiervoor verschillende keren aandacht gevraagd. 
Zo is HvA inmiddels zo’n tweeënhalf jaar bezig met het project Selbë om de 
mensen op allerlei fronten bij te staan en hoop te geven in hun dagelijks 
leven. Het allerbelangrijkste was om het vertrouwen te winnen van de 
mensen en oplossingen te vinden voor die problemen in het dorp, waar de 
overheid geen verantwoordelijkheid voor neemt. Centraal staat Shtëpia e 
Shpresës, wat ‘Huis van Hoop’ betekent. Op deze centrale plek worden 
allerlei activiteiten en gesprekken georganiseerd. 
Een woord van bemoediging of gebed voor de vrouwen, die het zwaar 
hebben in hun gezin, in hun relatie met man of familie. Op het gebied van 
gezondheid geven zij instructie en voorlichting over allerlei thema’s. Ook in 
materiële zin wordt er geholpen, bijv. door het geven van meubels (vanuit 
HvA depot) en ook zorghulpmiddelen. Ook is er een tuinkas gebouwd, 
waarbij een tweetal vrouwen de verantwoordelijkheid op zich hebben 
genomen om dit goed te onderhouden. Ondanks de moeizame 
watervoorziening, heeft het veel product opgeleverd. Al vraagt de 
watervoorziening nog wel een constructieve oplossing. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Verduurzaming 
kerk. 



 

UIT DE GEMEENTE 
Mevr. Willy Talsma is na een rugoperatie (wervelkanaal stenose) inmiddels 
weer thuis. Het resultaat lijkt momenteel hoopvol, voorlopig is het de 
eerste zes weken werken aan revalidatie. 
Veel afwisseling zoeken in bewegen en rusten voor een verder herstel. 
Mevr. Marijke Roodbergen is afgelopen week geopereerd in het Rode Kruis 
ziekenhuis in Beverwijk. Zij is weer thuis om daar te herstellen. 
Mevr. Greet Blonk is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, waar zij 
wacht op een operatie die in Amsterdam zal plaatsvinden.  
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 naar Pasen. 
 

Uitleg 5e zondag 40 dagentijd bij Johannes 11: 1-6 en 17-27: 
Deze Ankerdienst heeft als thema “Een toekomst vol van hoop”. 
In de lezing van vandaag gaat het over de dood van Lazarus en Jezus die 
Maria vertelt dat iedereen die in Hem gelooft zal leven , ook als hij sterft. 
Hij geeft haar dus hoop. Die hoop zien we terug in het liturgisch bloemstuk 
waar nu voor het kruis een roze primula staat. De primula (afgeleid van 
primus=eerste) is de plant die als één van de eerste bloeit en daardoor, als 
alles nog donker is, aangeeft dat er hoop is op een nieuw begin. 
Roze, zagen we vorige week, laat het licht door de donkerte heen schijnen. 



 

 
 
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, de WhatsAppgroep Ontmoetingskerk of 

klikken op: liturgie van deze zondag 
 

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 
Sobere maaltijden 
A.s. donderdag is de laatste sobere maaltijd die door de diaconie in de 
Veertigdagentijd wordt georganiseerd. Er is soep en zelfgebakken brood.  
De maaltijd is van 18.00 – 19.00 uur. Na de maaltijd wordt een bijdrage, 
bestemd voor het project Albanië, gevraagd.  
U kunt intekenen op de lijst in de foyer. 
 

 
 

Sta in je kracht 
Zie 
Hoe wat dor is 
Tot leven komt 
Wat dood lijkt 
Sta op 
Gods 
Levensgeest 
Blaast kracht in 

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


 

Op 2 april vieren we Palmpasen 
Alle kinderen in de basisschool leeftijd zijn van harte welkom om een 
Palmpasentak te komen maken. We starten om 09:30 uur, gaan om 10:00 
uur even de kerkzaal in en we gaan weer verder tijdens de dienst na het 
kindermoment. 
Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst. 
 

Bloemengroet 
Met Pasen zijn we al jaren gewend een groet te brengen vanuit onze kerk 
aan mensen in de gevangenis. Ook dit jaar willen we weer een bloemetje 
brengen naar het Zuyder Bos in Heerhugowaard. Het is een teken van 
meeleven met onze naasten, omzien naar elkaar. Door de gedetineerden 
wordt het altijd erg op prijs gesteld.  
Aan u de vraag om eerste Paasdag een bloemetje (geen plantje) mee te 
nemen naar de dienst. Deze kunt u voor in de kerk neerzetten. Samen met 
de werkgroep gevangenissen zorgt de diaconie dat de bloemen op de juiste 
bestemming komen.  
Alvast onze hartelijke dank. 
De diaconie 

 
ALGEMEEN 
Rommelmarkt 2023 
Beste mensen, 
Op zaterdag 15 april hopen we onze 49ste 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.   

mailto:rommelmarkthhw@gmail.com


 

Beste musicalvrienden! 
Het heeft lang geduurd, maar…..we gaan weer beginnen! Na 8 jaar hebben 
we als werkgroep besloten om opnieuw onze schouders eronder te zetten 
en weer een spetterende musical op de planken te zetten. Dus na Jakob, 
Jozef, Mozes, Paulus, Saul en “De trein naar Bethlehem” gaan we dit keer  
 
 
 
 
Wie is Judas? Zeg het maar. Hoe was hij als klein kind? Vurig? Stil? Een 
zwart-wit denker, bijna tegen het autistische aan? Hoorde hij stemmen? 
Kon hij tegen onrecht of niet? Was hij populair of een ‘vreemdeling’ in zijn 
eigen dorp? Wie kan hem doorgronden?  
In deze musical gaan we – in tekst en muziek – op een speelse manier op 
zoek naar Judas. 
 

Waarom weer een musical? Omdat: 
 We het enorm leuk vinden om elke week een avondje te zingen en 

toneel te spelen.  
 We in nog geen jaar van nul af naar drie geweldige optredens toe 

werken. 
 Het niet alleen maar zingen en spelen is, maar (als je dat wilt) je al 

je creativiteit kwijt kunt. 
 Er binnen de groep vaak verrassende vriendschappen ontstaan. 

We gaan 8 mei dit jaar starten met het instuderen en rond Pasen volgend 
jaar uitvoeren. Hoe groter de groep, hoe beter. Van alle leeftijden.  De 
repetities vinden plaats op maandag van 20.00 tot 22.00 uur. We werken 
met tekstboeken en oefenmuziek die je thuis per stem kunt oefenen. Wat 
houdt je tegen? 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de inschrijfavond op maandag 3 
april om 20.30 in De Brink. Of beter nog; stuur een mail naar 
info@musicals-pkn-heerhugowaard.nl en we sturen je direct het 
inschrijvingsformulier op.  
 

We zien elkaar op 3 april!  
Namens de musicalgroep een ‘musicale’ groet, 
Erik Hage 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


