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Week 12, 22 maart 2020

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl 
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  
 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07. 
 
Meeleven met elkaar 
In de bijzondere, angstige en onzekere tijd die we 
momenteel doormaken, is het misschien nog wel meer 
dan anders van groot belang om verbonden te blijven 
met God en met elkaar. 
Onze verbondenheid met God krijgt, door alles wat er 
met en om ons heen gebeurt, misschien wel een 
positieve impuls. We hebben -althans, dat geldt voor 
de meesten van ons- meer tijd en (wellicht ook) meer 
behoefte om te bidden en in de Bijbel te lezen. 
Onze verbondenheid met elkaar wordt belemmerd 
doordat de normale kerkelijke activiteiten vrijwel 
allemaal stil zijn komen te liggen en we elkaar veel 
minder vaak (kunnen) ontmoeten. Dat is erg jammer en 
verdrietig, zo ervaar ik het zelf tenminste. Gelukkig is 
onderling contact via de telefoon, whatsapp, email etc. 
nog wel mogelijk. Laten we van die mogelijkheden 
maar goed gebruik maken, meer nog dan anders! 
Gelet hierop hoeft u zich wat mij betreft in deze weken 
niet strikt gebonden te voelen aan het tijdstip van 
09.00-10.00 u. om telefonisch contact met mij op te 
nemen. Ik ben, zoals velen, het grootste gedeelte van 
de dag thuis en bereikbaar. Telefoon: 023-5473635, 
email: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl. 
Laten we, voor zover dat nodig is, in deze 
uitzonderlijke tijden in alle vrijmoedigheid een beroep 
op elkaar doen voor zowel praktische hulp als 
geestelijke bijstand. 
Ik wens u allen Gods zegen en nabijheid, goede 
gezondheid, geduld en humor toe. 
Met hartelijke groet, shalom, 
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.  
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Kerkdienst Pelgrimkerk, zondag 22 maart 2020 
(zondag ‘Laetare’) 
 
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra 
Organist: dhr. Theo Griekspoor 
 
Zingen voor de dienst: Lied 207 
Welkom 
 
Zingen aanvangslied: Psalm122: 1 (gemeente staat) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Zingen: Psalm122: 3 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Leefregel: Matteüs 5: 14-16 
 
Zingen: Lied 834 (= gebed om vernieuwing) 
‘Kindermoment’: “Bang zijn” 
Zingen kinderlied: Hemelhoog 430 (= Evangelische 
Liedbundel 448) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
1e Schriftlezing: Johannes 9: 1-39 
Zingen: Lied 654: 1, 2 en 4 
2e Schriftlezing: Efeziërs 5: 6-17 
Zingen: Gezang 462 : 1, 2 en 4 
Verkondiging: “Scherp zien in tijden van crisis” 
Meditatieve pianomuziek van Ludovico Einaudi 
Zingen: Lied 534 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Zending, 2) Kerk  
 
Zingen slotlied: Hemelhoog 679 (= Evangelische 
Liedbundel 382) (hierbij staat gemeente) 
 
Zegen 
 
Kerkdienst volgende week 
Of en in welke vorm er volgende week een kerkdienst 
zal worden gehouden en uitgezonden, is op dit 
moment nog niet bekend. 
Hou de website en emailberichten van onze scriba in 
de gaten voor nader informatie hieromtrent. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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