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Week 18, 2 mei 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 2 mei 2021 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist Cees Verschoor   
Gastvrouw Carla Levens   
Kindernevendienst Monique en Evelyn   
Collecten 1. Diaconie 2. Kerk   
    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 9 mei 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Peter van Dongen 
Gastvrouw Harma van den Eijkhof 
Kindernevendienst Jorijn en Rita 
Collecten 1. Jeugd, 2. Kerk 
  
Donderdag 13 mei 2021 om 10.00 uur, Hemelvaart 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Rob van Dijk 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Collecten 1. Diaconie, 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). 
 
Viering Heilig Avondmaal 
Omdat de beperkingen die voorvloeien uit de 
coronacrisis dit bemoeilijken, hebben we al lange tijd 
geen Avondmaal meer gevierd in de Pelgrimkerk. 
Omdat de coronacrisis zo lang aanhoudt, is besloten 
om dit nu wel weer te doen, ook al ervaren we het als 
een groot gemis dat gemeenteleden hierbij niet fysiek 
aanwezig kunnen zijn. We hopen dat u thuis de viering 
van het Heilig Avondmaal toch op een zodanige wijze 
kunt meebeleven -al dan niet door zelf ook brood en 
wijn tot u te nemen- dat uw geloof erdoor wordt 
versterkt. Ds. Sicco Zijlstra 
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel n.a.v. Lied 
213 (‘Morgenglans der eeuwigheid…’) 
Welkom (door ouderling) 
 
We luisteren naar: Lied 216 (YouTube-versie, 
Nederland zingt) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
 
Gebed 
Leefregel: Matteüs 5: 3- 10, 14- 16 
 
We luisteren naar kinderlied: 
 ‘Laat zo je licht maar schijnen…’ (YouTube-versie, 
Nederland zingt) 
(hierna begint de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: Johannes 21:9- 14 en 6: 33- 40 
We luisteren naar: Lied 313: 1 en 5 (gezongen door 
voorganger) 
Verkondiging: “Wie geeft het brood, dat hongerigen 
voedt?” 
We luisteren naar meditatief orgelspel en aansluitend 
naar: Lied 381: 2, 3 en 4 (gezongen door voorganger) 
 
Inleiding viering Heilig Avondmaal 
We bidden het ‘Onze Vader…’ (gesproken door 
voorganger, onder pianospel Lied 371) 
Delen van brood en wijn 
(tijdens de viering luisteren we naar pianospel) 
We luisteren naar: Lied 381: 6 (= dankzegging) 
(geluidsopname zanggroep Pelgrimkerk) 
 
Afscheid Clarence en Frea Henstra-Sibering 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk  
 
We luisteren naar slotlied: ‘Zingt een nieuw lied voor 
God de Heer…’ (YouTube-versie, Nederland zingt) 
Zegen 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
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Gewijzigde inleverdatum kopij Pelgrimnieuws 
In de vorige editie van Pelgrimnieuws stond de 
verkeerde deadline voor het inleveren van kopij. De 
datum is 19 mei. 
Voor de editie van juni 2021 heeft u dus een week 
langer de tijd om uw kopij aan te leveren.  Het blad zal 
in de week van 2 juni worden verspreid.  
 
Voor de rubriek "Uit de gemeente" ontvangen wij graag 
verhalen/stukjes over hoe u deze tijd beleeft en waar u 
zich mee bezighoudt. De redactie zal ditdan een mooie 
plek geven in de juni editie van Pelgrimnieuws. Uw 
kopij kunt u sturen naar pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl 
De redactie 
 
Pakistan 
Bid voor vrouwen in de vervolgde kerk. Vervolging van 
vrouwen is vaak onzichtbaar en vindt plaats achter 
gesloten deuren. Denk in het bijzonder aan vrouwen 
die vanuit de islam de overstap maken naar het 
christelijk geloof. Zij staan vaak onder grote druk en die 
vindt meestal plaats binnenshuis. 
Het 13-jarige christelijke meisje Arzoo Rajaa werd vorig 
jaar ontvoerd en gedwongen te trouwen met een veel 
oudere moslim-buurman. Bid voor haar en haar ouders 
voor wie dit een ontstellend onrecht is. Arzoo is helaas 
niet het enige christelijke meisje die dit overkomt in 
Pakistan. 
Bid ook om moed voor de rechters in Pakistan om zich 
tegen kindhuwelijken uit te spreken en werkelijk recht 
te doen, ook aan christenen. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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