
 

 
 

ZONDAG 12 april 2020 

 
De kerkenraad groet u allen… 
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer 
m.m.v. Mw. Marjan de Lange zang  

Mw. Marjoke Berendsen fluit 
 

LITURGIE 
De liturgie voor de aangepaste kerkdienst kunt u vinden via: 
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/op_zondag_kerkdiensten liturgieën  
 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel - 
Onderwijs voor kinderen in India. Iedereen vindt het belangrijk om te weten 
dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk 
uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.  Dat is in India 
wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en 
buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel 
van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor 
en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar 
krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen 
ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er 
gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en 
aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Zo krijgen bijna 
4.000 kinderen jaarlijks een betere toekomst. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/op_zondag_downloads_op_zondag


 

 

 
 

LUISTEREN  

OOK IN DEZE TIJD MEEDOEN AAN DE COLLECTE?   
DAT IS MOGELIJK! 
 
Beste gemeenteleden,  
Omdat we niet kunnen collecteren in de dienst vragen we u om uw 
gift naar onze bankrekeningnummers over te maken. Uiteraard 
bent u niets verplicht en vragen we u dit in het volle besef van 
onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.  
 
Door te klikken op deze link: BIJDRAGEN AAN DE COLLECTES wordt 
u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via 
iDEAL betalen.  
 
Op het formulier dat u in beeld krijgt, kunt u eenvoudig kiezen bij 
‘Gift namens’ voor ‘Anoniem’ (tenzij u al een account heeft i.v.m. 
bestellen collectebonnen). U ziet bij ‘Bedrag per doel’ 4 doelen: 
Voor het college van Kerkrentmeesters heeft u de keuze uit: 
Pastoraal Werk, Jeugdwerk en Orgelfonds. Daaronder staat de 
collecte voor de Diaconie.  
Het invullen van een bedrag spreekt voor zich.  
 
Wij danken u voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen,  
Christian Welbedacht,  
en namens het College van Kerkrentmeesters, 
Gerard Alders 
 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/8516a907710ceeabc52544604f26c74d


 

➢ Naar de KerkWebRadio via deze link: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763 

➢ Naar een bemoediging van ds. Niels Gillebaard via:  
➢ https://www.mijnkerk.nl/corona/als-je-alleen-bent-tijdens-de-

coronacrisis-podcast 

➢ De podcast zal om de week verschijnen op Mijnkerk.nl. 

 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Nel Pols is na een verblijf van een aantal weken in de Westerhout weer 
thuis om verder de herstellen.  

 
LIEVE MENSEN, 
Zoals we elke zondag deden, sturen we ook nu kaarten van uit de 
gemeente naar mensen die extra aandacht nodig hebben. (De kaart 
wordt getekend door degenen die aanwezig zijn in de kerk zondag.) 
Ook willen wij u vragen om eens een extra kaartje te sturen naar 
mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen, zij mogen 
geen bezoek ontvangen en zullen heel blij zijn met een teken van 
meeleven. 

 
OPROEP 
Telefonisch koffiedrinken na de dienst! 
Normaal gesproken is er na de dienst op zondag koffiedrinken in De 
Brink. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Dat gaat nu niet 
door i.v.m. de coronamaatregelen. Toch willen we als gemeente 
betrokken blijven bij elkaar. Daarom roepen we u op om elkaar na de 
uitgezonden kerkdienst op te bellen en zo telefonisch met elkaar 
'koffie te drinken'! Naast wie zit u vaak bij het koffiedrinken? Of naast 
wie zat u het laatst? Pak de telefoon en bel elkaar op! Zo helpen we 
elkaar door deze coronatijden. 
Hartelijke groet, 
Ds. Henco van Capelleveen en ds. Niels Gillebaard 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763
https://www.mijnkerk.nl/corona/als-je-alleen-bent-tijdens-de-coronacrisis-podcast
https://www.mijnkerk.nl/corona/als-je-alleen-bent-tijdens-de-coronacrisis-podcast


 

 
AGENDA 
De Paaszangdienst die gepland stond op zondagavond 12 april a.s. 
gaat niet door, ook niet in een aangepaste vorm. 
De dienst op Stille zaterdag (Paaswake) begint om 19.30 uur i.p.v. 
22 uur zoals in de Op Weg staat.  

 
ALGEMEEN 
Beste gemeenteleden, 

 

Wellicht bent u de afgelopen weken in de gelegenheid geweest om naar 

onze kerkdiensten-online te luisteren.  Diensten waarbij alleen de personen 

die een taak hebben actief zijn: een predikant, een organist, 

gemeenteleden die de liederen zingen en/of instrumenteel begeleiden, een 

ambtsdrager en de kosters. Ik ben blij dat zij dit alles mogelijk hebben 

gemaakt en nog steeds doen in deze moeilijke tijd.  

 

Hoe alle maatregelen rond het coronavirus, Covid-19, onze vrijheid 

beperken, heeft iedereen de laatste weken kunnen ervaren helaas. Er zijn 

zoveel verhalen van mensen die, op wat voor manier dan ook, getroffen zijn 

door deze crisis. Het raakt ons allemaal.   

 

En tóch… vieren we ook dit jaar Pasen! 

Pasen is een optimistisch feest, een feest van leven. Maar tegelijk een feest 

met een rouwrand, want de dood gaat eraan vooraf.  

Zaad dat in de aarde ligt en ontkiemt, wordt vaak gebruikt als beeld bij het 

verhaal van Pasen. Eerst ligt het zaad in de donkere aarde, maar als het 

openbreekt groeit het richting het licht en komt het als een nieuw plantje 

boven de grond. Wat een onvoorstelbaar mooi proces, we zien het in deze 

tijd volop om ons heen.  

Om met de woorden van Marijke de Bruijne te spreken: 

 



 

Opnieuw geboren, opgestaan, 

Voorgoed veranderd, opgericht, 

Door angst en sterven heengegaan 

Zien wij opnieuw het leven aan, 

Geschenk dat groot en kostbaar is… 

 

Angst, sterven, opgeven, loslaten, veranderen: we ervaren het in deze tijd 

in ons en om ons heen. Namens de kerkenraad wens ik u toe dat u zich 

staande houdt en gezond blijft.  

Heel veel moed en hoop gewenst en tóch: een Gezegend Pasen!  

Tot we elkaar weer ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Diny Kotterer-Horst, 

voorzitter 

 

 


