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Week 19, 9 mei 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze 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  
   
Gezamenlijke viering Hemelvaartsdag 2021 
De online-dienst die op Hemelvaartsdag vanuit de 
Pelgrimkerk zal worden uitgezonden is een 
gezamenlijke dienst van Goede Herderkerk, 
Fonteinkerk, Wilhelminakerk en Pelgrimkerk. 
Voorgangers in deze dienst zullen zijn ds. Jan Mudde 
(Wilhelminakerk), ds. Johan Schelling (Fonteinkerk) en 
ds. Sicco Zijlstra. 
Besloten is om in deze dienst slechts één collecte aan 
te kondigen, die bestemd zal zijn voor het ‘Huis van 
gebed’, een initiatief vanuit GIDS-Haarlem, wat 
bedoeld is om al het (inter)kerkelijke werk in Haarlem 
e.o. met gebed te ondersteunen. 
 
Donderdag 13 mei 2021 om 10.00 uur, Hemelvaart 
Voorgangers Zie boven 
Organist Rob van Dijk 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Collecte Huis van gebed 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 16 mei 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins 
Organist Wim Brienen 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Kindernevendienst Elly en Wilma 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
  
Iran 
Voorgangers in Iran worden zomaar gearresteerd. Drie 
van hen kregen 5 jaar gevangenisstraf Bid voor de vele 
Iraanse christenen die in de gevangenis zitten.  
De autoriteiten in Iran willen al jaren lang een strengere 
godsdienstwet invoeren. 
Het concept is al goedgekeurd door de 
moslimgeestelijken, maar de regering heeft nog niet 
met het wetsvoorstel ingestemd. 
Bid dat christenen in Iran de groeiende druk kunnen 
weerstaan. 

 
 
 

 
Orde van dienst 
Orgelspel  
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Orgelspel NLB Psalm 33: 1 
Stil gebed 
Votum en Groet 
Lied: Door uw genade Vader  
https://www.youtube.com/watch?v=8pfDH9IU2sU 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
1e schriftlezing Jeremia 32: 36- 41  
Opwekking 709: De hemel vertelt 
https://www.youtube.com/watch?v=K4pHF1v8eIQ&t=2
2s 
2e schriftlezing Lucas 24: 35- 49 
Orgelspel Hemelhoog 220: 1 en 4: Wij knielen voor uw 
zetel neer 
Verkondiging 
Luisterlied: Matthijn Buwalda – Kijk niet achterom 
https://www.youtube.com/watch?v=KfUegd9XSxU  
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Orgelspel NLB 913: 1 en 4 :Wat de toekomst brengen 
moge 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
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). 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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Pelgrimnieuws 
Gewijzigde inleverdatum kopij is 19 mei. In de vorige 
editie van Pelgrimnieuws stond de verkeerde deadline 
voor het inleveren van kopij.  
 
Voor de editie van juni 2021 hebt u 1 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 dit dan een 
mooie plek geven in de juni editie van Pelgrimnieuws. 
Uw kopij kunt u sturen naar 
pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl 
De redactie 
 
Tijdelijke stop Dienstenveiling 
We houden even een zomerstop m.b.t. de 
dienstenveiling. Het was een heel leuke en goede actie 
en we hopen de dienstenveiling in het najaar dan ook 
weer op te pakken. 
Voor nu willen we u allen hartelijk danken voor het 
aanbieden van de diensten en voor het kopen ervan.  
Natuurlijk kunt u nog wel steeds kaarten kopen van 
Sarita Kooyman en Harmke van Dijk. 
Zodra we weer met meer mensen bij elkaar mogen 
komen, gaat ook de rondleiding over de 
Erebegraafplaats nog door. De mensen die zich 
hebben opgegeven krijgen dan bericht. 
Hopelijk tot snel. 
Namens de diaconie, 
Regina Nagtegaal, 06-46001671 
 
De Buurderij zoekt een vrijwilliger 
Elke dinsdag tussen 17 en 19 uur wordt de uitgifte van 
koelproducten in de Pelgrimkerk verzorgd door enkele 
vrijwilligers. Vanwege het vertrek van een van hen is 
het fijn als het team wordt aangevuld. Wil je af en toe 
of elke week helpen? Dan horen we graag van je, op 
dinsdag of via buurderijhaarlem@gmail.com. 
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