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Week16, 18 april 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 18 april 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Wim Scheltens, Lunteren  
Organist Margreet de Vries-Raaijen  
Gastvrouw Greet Reede  
Kindernevendienst Jorijn en Marieke  
Collecten 1. Zending, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 25 april 2021 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijstra 
Organist Aart Jan Huizing 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Kindernevendienst Paula en Marianne 
Collecten 1. Eredienst, 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). 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Dienstenveiling 
De dienstenveiling is een groot succes en loopt als een 
trein. Graag wil ik u laten weten dat de opbrengst tot op 
heden €1037,- is. Geweldig! Zoals bekend is de 
opbrengst voor Open huis Molenwijk. Ook zijn er giften 
binnen gekomen, totaal €228,50. 
Voor de lijst ben ik op zoek naar nieuwe diensten. 
Heeft u een leuk idee, of iets lekkers in de aanbieding/ 
Laat het me s.v.p. weten. De lijst ververs ik regelmatig. 
De dienstenveiling wordt gewoon via de mail of de 
telefoon gehouden. De diensten hebben een vaste 
prijs. U kunt de dienst bij mij bestellen en ik zorg dat, 
via de verkoper, de koop tot stand komt. 
Liever niet rechtstreeks bestellen bij de aanbieder. 
Namens de diaconie, 
Regina Nagtegaal 
06-46001671 
 

 
Orde van dienst 
Orgelspel voor de dienst 
Luisteren naar lied voor de dienst:  
Lied 217: De dag gaat open voor het woord des Heren,  
Welkomstwoord door de ouderling van dienst 
 
Luistern naar aanvangslied: Psalm 75: 1 en 6 
(staande)  
Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
Lezing van Tien Geboden: Deuteronomium 5: 1-21 
(NBV) 
Luisteren naar Lied 316: Het woord dat U ten leven 
riep: 1 en 4[ 
Gebed ter verootmoediging en om verlichting met de 
Heilige Geest  
 
Kinderlied: De steen is weg 
https://www.youtube.com/watch?v=4i9cRV5PUy0 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-8 (NBV) 
Verkondiging: Hij is verschénen… 
Muzikale orgelimprovisatie 
Luisteren naar gezang 376: Meester, Heer, uw graf kon 
U niet houden, (L.v.d. K. 1973) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Luisteren naar slotlied: Ere zij aan God de Vader, Lied 
705: 1, 2 en4 
Zegen 
Orgelspel na de dienst 
 
[Collecten: 1) Eredienst, 2 )Kerk via Givt of 
overmaking] 
 
Syrië 
De economische situatie blijft een van de grootste 
uitdagingen voor Syriërs. Bid dat de inflatie stopt, dat 
handelaren geen misbruik maken van de arme 
inwoners en dat mensen genoeg te eten hebben en 
spullen kunnen kopen om de komende maanden mee 
door te kunnen. 
Nog herstellend van de oorlog, kreeg Syrië een grote 
klap van de coronacrisis. 
Bid om bescherming van artsen en 
ziekenhuispersoneel. Velen van hen zijn al gestorven, 
bid dat de anderen op wonderbaarlijke wijze door de 
Here God beschermd worden. 
Sarita Kooyman 
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Paasspeurtocht 
Van 4 t/m 11 april was er een speurtocht naar tien f 
foto’s van jonge dieren in de Remisebuurt. 
Dat was een succes: er hebben 55 kinderen 
meegedaan, ondanks het slechte weer. 
Sommige formulieren waren aardig nat geworden, 
maar de oplossing was gelukkig nog goed te lezen: 
NIEUW LEVEN 
Soms stond er een bedankje op het formulier en er 
was een bedankbriefje van een moeder die het partijtje 
van haar zoon gevierd had met de speurtocht. 
Heel aardig reacties dus, ook van de mensen in de 
buurt die meegewerkt hebben door de foto te plaatsen. 
Als dank kregen ze een kaartje met een zakje zaadjes 
namens de Pelgrimkerk, over nieuw leven 
gesproken….. 
De prijzen zijn woensdag uitgereikt, meer hierover lees 
je in het Pelgrimnieuws van juni. 
Het was heel leuk om dit te organiseren, met dank aan 
Lotte van de Stookkamer ( lay-out ) 
Roel ( ontwerpen spandoek ) Ger ( spandoek op het 
dak plaatsen ) en Frans, Jaap en Arjen ( voor het 
afdrukken van de foto’s. ) 
 
Het spaardoel van de kindernevendienst 
Ook al is de kindernevendienst online, we sparen door 
voor het kinderziekenhuis in Gambia. Dit kan door een 
bedrag over te maken naar: 
NL73INGB 000345876 t. n. v. Penningmeester 
Gereformeerde Kerk Haarlem West. 
Onder vermelding van: Spaardoel kindernevendienst. 
In het juni-nummer van het Pelgrimnieuws maak ik 
bekend hoeveel knikkers ( 1 knikker = 5 euro ) er in de 
pot zitten. Sparen jullie mee? 
Met vriendelijke groet, Rita Honders 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


