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Weekbrief van 30 december 2018

Opname kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden opgenomen en
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.
Kerkdienst deze week
Zondag 30 december 2018 om 10.00 uur
Voorganger
Ds. Piet van Veelen,
Bennebroek
Organist
Margreet de Vries-Raaijen
Gastvrouw
Harma van den Eijkhof
Crèche
Paula
Kindernevendienst Adriana, Ronald en Josée
Leiding
Groep 1 t/m 8
Collecten
1. Diaconie, 2. Kerk
Kerkdienst volgende week
Maandag 31 december 2018 om 19.30 uur, Oudjaar
Voorganger
Ds. Sicco Zijlstra
Organist
Ds. Sicco Zijlstra
Gastvrouw
Adriana Verkuyl
Collecten
1. Eredienst, 2. Kerk
Zondag 6 januari 2019 om 10.00 uur, HA
Voorganger
Ds. Sicco Zijlstra
Organist
Margreet de Vries-Raaijen
Gastvrouw
Wilma Jochem
Collecten
1. Diaconie, 2. Kerk
Crèche
Angelique
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8
Leiding
Marianne en Paula
Collecten
1. Diaconie, 2. Kerk
Voorbeden
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet?
Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele
voorbeden in de consistorie doorgeven aan de
predikant of dienstdoend ouderling. Doordeweeks kunt
u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectieouderling.
Spreekuur predikant
Iedere woensdagochtend, (alleen deze week niet)
gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 –
11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en
gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij
voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00
uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar:
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
Ds. Sicco Zijlstra

Orde van dienst
Zondag 30 december 2018 om 10.00 uur
Voor de dienst: Evangelische Liedbundel 381
Begroeting
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 147: 1 en 4
Beginwoorden
Zingen Psalm 147: 7
Woord voor deze zondag
Lezen: 1 Johannes 1: 1 – 7
Zingen Lied 919: 1 en 4
Gebed
Zingen met de kinderen 'We gaan voor even uit elkaar'
God wil tot ons spreken
Uit de Bijbel: Matteüs 2:1-11; Lucas 2:41 - 52
Zingen Lied 317: 2
Verkondiging 'Terug naar AF'
Zingen: Evangelische Liedbundel 362
We danken God
Dankgebed
Inzameling van onze gaven
Slotlied Lied 885
Uitzending
Zegen
Amenlied: Lied 481: 3
Opname van de dienst
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga
telefonisch een CD bestellen onder nummer
023-531 85 07.
Inloopcafé
Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur
bent u voor een kop koffie welkom in de Ida
Felderhofzaal. De diaconie biedt u een luisterend oor
en gratis koffie.
Bijbelroosters
Van het Nederlands Bijbelgenootschap heb ik een
stapeltje bijbelleesroosters voor 2019 ontvangen,
ditmaal in blauw. Ze liggen op de tafel bij de ingang
van de kerk.
U kunt gratis een exemplaar meenemen.
Cor Visser

e

Dienst 1 Kerstdag
Wat was het eerste Kerstdag een feestelijke dienst. De
leiding en de kinderen van de kindernevendienst heel
hartelijk bedankt voor hun aandeel. Het was geweldig!
Ook ds. Zijlstra liet zich niet van de wijs brengen toen
de beamer verstek liet gaan en werd van voorganger
voorzanger met een stem waar een koor blij mee zou
zijn.
Een kerkganger(naam bij de redactie bekend)
Kerstdiner
Het kerstdiner op 2de kerstdag was weer een groot
succes!
Graag wil ik de anonieme gever van de bloemenbon,
die ik in mijn brievenbus vond, heel hartelijk bedanken.
Ylva Gietelink
Uitnodiging
Iedereen uit de secties 3,4 en 6 nodigen wij uit voor
een gezellig "Nieuwjaarstreffen" op 19 januari a.s. van
15.00 tot 17.00 uur in de Ida Felderhofzaal van de
Pelgrimkerk.
Uiteraard is er een drankje met een lekker hapje. De
sectieteams ontmoeten u graag!
Als u gehaald wilt worden, wilt u dan contact opnemen
met uw ouderling?
Open Doors China
Kinderen onder de achttien jaar mogen geen
christelijke ontmoetingsplek bezoeken. Ook worden
christelijke scholieren door hun leraren gedwongen hun
geloof te verloochenen.
In het noordwesten is een aantal christelijke mannen
met een moslim achtergrond gevangen gezet in een
heropvoedingskamp. Ze zitten al meer dan zes
maanden zonder enige uitleg vast. Ook mogen ze
geen contact hebben met hun familie.
Bid voor deze mannen en hun gezinnen.
Open Doors Wereldwijd
Wilt u bieden voor alle medewerkers van Open Doors
wereldwijd?
Sommigen van hen dienen met gevaar van hun eigen
leven de vervolgde kerk.
Kopij weekbrief
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar
weekbrief@pelgrimkerk.nl

