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Week 10, 8 maart 2020

 
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 8 maart 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Jan Mudde, Haarlem   
Organist Wim Brienen   
Gastvrouw Wilma Jochem   
Tienerdienst Thomas   
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8   
Leiding Maryse en Monique   
Collecten 1. Missionair werk   
 2. Kerk   
Kerkdienst deze week (vervolg) 
Woensdag 11 maart 2020 om 19.30 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Hans Jütte 
Gastvrouw Harma van den Eijkhof 
Collecten 1.Diaconie , 2. Kerk 
 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 15 maart 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate, Ermelo 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Anneke 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  
Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, 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 
 
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 sectie-
ouderling 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Lied 1009 (Liedboek 2013) 
Verwelkoming door ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 2: 1 en 2  
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 304 
Genadeverkondiging 
Wetlezing: 1 Petrus 2: 11 – 25 
Zingen: Lied 835: 1, 2 en 3 (Liedboek 2013) 
Gebed  om de verlichting van de heilige Geest 
 
Kindermoment 
Wij gaan voor even uit elkaar 
En delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
Op Hem zijn wij gericht 
 
Wij geven Gods verhalen door  
En wie zich openstelt 
Ervaart misschien een beetje licht 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
En elk heeft zijn verhaal 
Het licht verbindt ons met elkaar 
Het is voor allemaal 
(Hierna gaan de kinderen en tieners naar hun eigen 
dienst) 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 399 
Lezen: Markus 6: 6b - 7 en 12 - 34 
Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 6, 7 en 8 Liedboek 2013 (op 
melodie van Gezang 96) 
Verkondiging Markus 6 : 14 – 29 
Zingen: Lied 755 (liedboek 2013)  
 
Gebed 
  
Mededelingen 
 
Collecten   
 
Kindermoment 
Slotzang: Evangelische Liedbundel 411 (Jezus leeft in 
eeuwigheid)  
Zegen met driemaal gezongen Amen 
 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07. 
 
 



Ouderensoos 
Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. 
U wordt allemaal uitgenodigd voor een feestelijke 
middag! 
Harmke en Berdien 
 
Nieuws van de kindernevendienst 
Deze weken voor Pasen zijn we bezig met het 
paasproject van Vertel het maar.  
Het thema is "Ken je Mij?" Iedere week hangen we een 
nieuw symbool op het bord, dat gaat over het verhaal 
dat verteld is. Misschien horen jullie vanaf deze zondag 
wat lawaai, dat komt omdat we met hout, spijkers en 
een hamer bezig zijn...... Met Pasen laten we zien wat 
voor moois wij geknutseld hebben! 
De leiding 
 
Hoorn van Afrika 
Christenen zijn doelwit van al-Shabaab, een 
gewelddadige groepering die de sharia wetgeving 
handhaaft. De groep heeft veel invloed in de regio, net 
als buitenlandse jihadisten die de macht hebben over 
de plattelandsgebieden. 
Bid dat de invloed van deze groepen vermindert. 
Sarita Kooyman 
 
Van de diaconie 
40 dagen tijd: 
Sober eten en drinken hoort een beetje bij de 40 
dagentijd .Minder snoepen, minder vlees, minder 
alcohol, doet u er aan mee? 
Weet u ook wat een fijn gevoel geeft? Een mooie kaart 
sturen aan iemand die het goed kan gebruiken! Of 
iemand die u qua aandacht een beetje verwaarloosd 
hebt.  
Durf op te staan, en doe het! 
 
Sta op en schitter, je licht is gekomen 
Over jou schijnt de luister van de Heer. 
Jesaja 60: 1  
 
Lente-treffen  
De secties 1, 2, 5, en 8 hopen op vrijdag 13 maart een 
gezellig samenzijn te organiseren in de Felderhofzaal 
van de Pelgrimkerk van 16.30 tot 19.30 uur. 
Bij problemen met vervoer kunt u contact opnemen 
met uw sectie-ouderling. 
Tot dan.  
De sectie-teams 
 
Voorjaarsbeurs 28 maart 
Hebt u de datum al in uw agenda genoteerd? In de 
dagen ervoor kunt u weer kleding, schoenen en 
boeken inbrengen,(op 25 en 26 maart van 10.00-15.00 
uur en op vrijdag 27 maart van 10.00-12.00 uur) 
want zonder de inbreng van uw spullen wordt de beurs 
natuurlijk geen succes. Volgende week worden de 
affiches voor de voorjaarsbeurs uitgedeeld met het 
vriendelijke verzoek om die voor uw raam te hangen. 
De commissie 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


