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Week 23, 6 juni 2021
Kerkdienst deze week 
Zondag 6 juni 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. P.W. Dekker 
Organist Peter van Dongen 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Monique en Elly 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 13 juni 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Johan Schelling 
Organist Dirk Out 
Gastvrouw Greet Reede 
Kindernevendienst Wilma en Rita 
Collecten 1. Missionair werk 2. Kerk 
  
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  
Vooraf: NLB 975 https://youtu.be/6udH1glwPPY (3:45) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: gezongen Psalm 105:1,2,3 
(https://youtu.be/eDw2akZ5ugM (3:34)) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Verootmoediginglied: Psalm 32 
Verootmoedigingsgebed 
 
Genadeverkondiging 
 
Leefregel: Deut.5 
 
Lied: gezongen Psalm 106:1,2 
(https://youtu.be/sLXB5wP6RBk (2:16)) 

 
Kinderlied: https://youtu.be/Yjsaimt6OyI (1:33) 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 1 – De enige 
God 
 
Schriftlezing: Romeinen 10: 8-16 
 
Lied: gezongen NLB 727:1,2,10  
 
Verkondiging 
 
Lied: Ambrosiaanse lofzang 
https://youtu.be/PvAy79kaZ8s (4:03) 
 
Gebed 
 
Slotlied: Er komt een dag https://youtu.be/BxgJx20H--4 
(2:46) 
 
Zegen 
 
Geloofsbelijdenis van Israël 
https://youtu.be/81HSXFtYMRs (3:51) 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbede verzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  



Verruiming aantal kerkgangers m.i.v. zondag 13 
juni 
In lijn met de verdere versoepelingen van de corona-
veiligheidsmaatregelen door onze overheid zijn 
aangekondigd, is besloten om m.i.v. zondag 13 juni 
a.s. het maximale bezoekersaantal van 30 kerkgangers 
(excl. medewerkers) los te laten. Er zullen m.i.v. die 
zondag weer zoveel kerkgangers worden toegelaten 
als mogelijk is met inachtneming van de anderhalve 
meter afstand-regel. In de praktijk komt dat voor ons 
kerkgebouw neer op rond de 50 bezoekers. Uiteraard 
blijven vooraf aanmelden en de overige 
veiligheidsmaatregelen (zoals het dragen van een 
mondkapje bij heen en weer lopen) hierbij vooralsnog 
van kracht. 
Zoals u elders in deze weekbrief kunt lezen gaat a.s. 
woensdag het wekelijkse Inloopcafé ook weer 
beginnen. Ook is het m.i.v. heden weer toegestaan om 
met een groep van max. 8 personen te vergaderen in 
het kerkgebouw. 
Namens de kerkenraad, ds. Sicco Zijlstra 
 
Zingen in de kerk. 
Vanaf afgelopen 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 ondergetekende. De liederen zijn vooraf 
bekend en worden voor de dienst ingezongen. 
Sarita Kooyman 
 
Deuren open voor stilte buiten  
Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de 
dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? 
Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 
verschillende locaties in de stad een moment om een 
half uur stil te zijn, vanaf 8 juni ook iedere 
dinsdagmorgen in de Pelgrimkerk. Van 9.00 tot 9.25 
uur vindt een stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. 
Reserveren hoeft niet, de toegang is vrij. Wees 
welkom! Kijk voor meer informatie op 
www.staskloosterhaarlem.nl. 
 
Het inloopcafé mag weer open! 
We hoorden van verschillende mensen dat het enorm 
gemist werd door de sluiting tijdens de lock-down 
perioden. Maar..... 
Woensdag 9 juni mag het inloopcafé weer open met 
aangepaste regels.  
Dit zijn de aangepaste regels: 

 Voor aanvang worden de tafels 
schoongemaakt 

 Bij binnenkomst zal iedereen de handen 
desinfecteren 

 Checken of de mensen koortsvrij zijn en geen 
verschijnselen hebben zoals hoesten e.d. 

 De stoelen staan rond de tafels op 1,5 meter  

 De dienstdoende gastvrouw/heer schenkt de 
koffie en de koffiemelk  

 Na afloop worden tafels en stoelen weer 
schoongemaakt 

We hebben er naar uitgekeken en hopen dat u weer 
komt. Open van half 11 tot 12 uur.  
Namens de diaconie, Regina Nagtegaal 
 

Zomeravondmuziek Grote of St.-Bavokerk 
Tot en met september kunt u elke zondag om 19.00 
uur van een mooie en bijzondere muziekuitvoering 
genieten samengesteld door Anton Pauw (stads- en 
kerkorganist) Reserveren noodzakelijk via 
www.bavo.nl/kerkdiensten 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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