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Week 22, 30 mei 2021
Kerkdienst deze week 
Zondag 30 mei 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Kindernevendienst Paula en Marieke 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 6juni 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. P.W. Dekker 
Organist Peter van Dongen 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Monique en Elly 
Collecten 1. Eredienst, 2. Diaconie 
  
Contact predikanten 
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen 
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u 
contact opnemen met ds. Sicco Zijlstra via 023-
5473635 (tel.) of siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email). 
Met het oog op onderwerpen die tot zijn specifieke 
aandachtsgebieden behoren (verbinding met de buurt, 
jongerenwerk, vernieuwingen in de eredienst) kunt u 
contact opnemen met ds. Anne Post via 06-43128939 
(tel.) of pelgrimkerk@dspost.nl (email). 
 
Coronamaatregelen voor kerkbezoek 
Er mogen weer 30 mensen de kerk bezoeken en u 
kunt zich tot vrijdagmiddag opgeven om de 
kerkdiensten bij te wonen. U krijgt zaterdag voor 12.00 
uur bericht of u de dienst wel of niet kunt bijwonen.  
U kunt zich ook aanmelden om de kerkdiensten iedere 
zondag bij te wonen. Bent u als vaste bezoeker 
verhinderd, of komt u met minder personen, geeft u dat 
dan ook door. 
Mensen zonder internet, die de dienst niet online 
kunnen volgen hebben daarom voorrang bij de 
toewijzing.  

1. We kijken naar de bezoekhistorie om alle 
kerkgangers evenveel kans te geven om een 
kerkdienst bij te wonen. Het kan daarom 
gebeuren dat een regelmatige kerkganger een 
keer niet kan komen. 

2. Onze ‘vaste’ bezoekers krijgen geen voorrang 
op overige aanmelders.  

3. Aanmelden bij Bert Strijbis of via 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 

 
Mondkapjes 
Tijdens het binnenkomen en verlaten van het gebouw 
en de kerkzaal moet u een mondkapje dragen. Op uw 
zitplaats hoeft u het mondkapje niet te dragen 
 
 

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
Orde van dienst Zondag Triniteit 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 68:7 (orgel) God zij geprezen met 
ontzag (orgel en zang) 
 
Stil gebed - Votum en groet. 
 
Opwekking 359 De hemel juicht  
https://www.youtube.com/watch?v=Isjk0_lm7bY  
 
Gebed 
 
Opwekking 42: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer 
mijn God (zang/ canon + orgel) 
 
Kinderen naar de nevendienst 

Lezing van een leefregel Romeinen 8: 1-5 
 
Opwekking 565 Geest van God, blaas op mij 
https://www.youtube.com/watch?v=eAVvl9TWocg  
 
Lezen Johannes 14: 15-26 HSV  
 
NLB 340b Ik geloof in God de Vader apostolische 
geloofsbelijdenis (orgel + zang) 
 
Overdenking 
 
NLB 706 dans mee met vader zoon en geest  (orgel 
+ zang) 
Anders: 
https://www.youtube.com/watch?v=RFqlWTuemiE&t=7
s  
 
Dankzegging en voorbede  
 
Mededelingen 
 
Slotlied NLB 675: 1 en 2 Geest van hier boven 
(orgel + zang) 
 
Zegen 
 
Zanggroep zingt Amen  
 
 



Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbede verzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Digitaal koffiedrinken 
Na de dienst van zondag 30 mei is er weer de 
mogelijkheid om met andere gemeenteleden te 
spreken via een Zoom-vergadering op de computer. 
De link hiervoor ontvangt u in de "Brief van de Week" 
van onze scriba of stuurt u een e-mail naar 
koffiedrinken@pelgrimkerk.nl." 
 
Zingen in de kerk. 
Vanaf deze zondag mogen we met vier mensen zingen 
in de kerk. 
De vraag is nu, wie willen dat gaan doen. 
Wie graag een keer mee wil zingen kan zich melden bij 
onder getekende. De liederen zijn voor af bekend en 
worden voor de dienst ingezongen. 
 
Beste mensen, 
Binnen de opleiding voor predikanten aan de PThU 
speelt ook de stage een belangrijke rol. In het kader 
van zijn deeltijdopleiding heeft Henk de Vries (49, 
thans IT business analist) mij benaderd of hij, in het 
kader van het vak ethiek, een bijeenkomst mocht 
organiseren in mijn gemeente.  
Zelf heb ik het, gedurende mijn opleiding, als 
waardevol gezien in een gemeente op die manier te 
mogen proeven aan het predikantschap. Om die reden 
heb ik mijn medewerking toegezegd. Als gevolg van 
Corona zijn we enigszins beperkt in de mogelijkheden 
en hebben we in onderling overleg een Zoom-
bijeenkomst gepland. Henk wil graag een bijeenkomst 
organiseren over het thema Palliatieve Sedatie. 
Zelf kwam hij in aanraking met dit onderwerp rondom 
het overlijden van zijn moeder in 2007 en raakte daarin 
geïnteresseerd. Hij schrijft ‘ik hoop met jullie een 
verkennend gesprek te voeren waarin we eventuele 
ervaringen met dit onderwerp kunnen delen en 
we nadenken over de wijze waarop we tot een 
theologisch-ethische afweging kunnen komen rond het 
onderwerp palliatieve sedatie.’ 
Voor de opleiding dienen tussen de 7 en 20 mensen 
aanwezig te zijn. Het zou goed zijn als jullie aansluiten, 
laat mij even weten of je meedoet, dan ontvang je van 
mij een zoom-link. De avond vind plaats op maandag 
31 mei van 19:45 – 21:00. 
Ds. Anne Post 
 
Deuren open voor stilte buiten (verkorte versie 
persbericht) 
De Pelgrimkerk in Haarlem wil graag een kerk voor de 
buurt zijn en dat begint met het openen van de deuren, 
aldus ds. Anne Post. 
Ik ben naast mijn werk in Haarlem ook predikant in 
Zwammerdam een dorp midden in het groene hart. 
Daar is bij boeren de deur nog wel ‘los’, maar een 
kerkgebouw open? Met die vraag klopten een aantal 
gemeenteleden van de Pelgrimkerk bij me aan, zou dat 
kunnen? Daar gingen we mee aan de slag en twee 
weken later besloten we aansluiting te zoeken bij het 
ritme van het Stadsklooster aldus Anne.  
Dit snelle handelen kwam met name tot stand na een 
bezoek aan de stiltemeditatie in de st. Bavo. 

Diverse kerken hebben zich aangesloten bij het 
initiatief van het Stadsklooster in een verlangen om 
‘Mensen te inspireren door stilte, aandacht en 
schoonheid.' Om daar ruimte voor te bieden worden er 
op alle werkdagen stiltemeditaties gehouden.  
Net als op maandag in de Grote- of St. Bavokerk zal 
vanaf 8 juni iedere dinsdag van 9:00 tot 9:25 uur een 
stiltemeditatie plaatsvinden in de Pelgrimkerk. Voor 
andere locaties zie: www.Stadskloosterhaarlem.nl   
 
Nieuws uit de Stookkamer 
a.Beweegroutes door de Wijk op vrijdag 28 mei van 
10.00-17.00 uur  Routeboekje op te halen bij Albert 
Heijn Vos of Alliance`22. 
De Stookkamer heeft verschillende miniatuur 
tafereeltjes in de wijk verstopt en een route 
uitgestippeld langs die miniatuur-buren. Die route kun 
je vrijdag ook ophalen bij bovengenoemde locaties, de 
Stookkamer of downloaden via www.stookkamer.nl  De 
miniatuur route blijft in de wijk staan na 28 mei dus je 
kunt hem ook daarna nog lopen. 
b. 2e hands kleding verkoop op zaterdag 29 mei van 
10.00-15.00 uur. Georganiseerd door Sarah Stone. 
Buren hebben kleding gebracht en daar kun je uit 
kiezen. 
 
Zomeravondmuziek Grote of St.-Bavokerk 
Op zondag 6 juni wordt om 19.00 uur gestart met de 
vesper-, orgel- en concertuitvoeringen. Tot en met 
september kunt u elke zondag van een mooie en 
bijzondere muziekuitvoering genieten samengesteld 
door Anton Pauw (stads- en kerkorganist) Reserveren 
noodzakelijk via www.bavo.nl/kerkdiensten 
 
Open Doors Kenia. 
Tijdens een belangrijk islamitisch feest werd de 
christelijke Hubba verkracht. 
Alsof dat nog niet erg genoeg was, probeerde men 
haar uit te huwelijken aan een islamitische man. Om dit 
te voorkomen stuurde haar moeder Leah Hubba naar 
een christelijk gezin, daar kreeg zij de tijd om te 
herstellen. 
Leah en haar man en hun zes kinderen zijn nu een jaar 
christen. In hun omgeving zijn ze de enigen. 
Bid om Gods wijsheid en nabijheid voor hen. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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