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Week 2, 12 januari 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 12 januari 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Tom de Haan, Haarlem 
Organist Wim Brienen 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Crèche Nicolette 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Ronald en Adriana 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
  
Volgende week is er geen kerkdienst in onze kerk 
Zondag 19 januari is er geen dienst in de Pelgrimkerk 
maar is er om 11.00 uur een oecumenische dienst in 
de Kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart. 
 
Kerkdienst over veertien dagen 
Zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Crèche Bertie 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Marieke en Elly 
Collecten 1. Jeugd, 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.  
 
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. 
 

 
Orde van dienst op zondag 12 januari 2020 
1e zondag van Epifanie 
Zingen voor de dienst: Lied 612: 1, 2 en 3 ( 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Moment van stilte 
Zingen: Lied 65: 1 en 2  
Stil gebed en Groet 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die 
God die sprak: “Er zij licht” 
Allen: EN ER WAS LICHT 
Voorganger: In de naam van Jezus 
Allen: GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen: DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT, 
AMEN 
Zingen: Lied 65: 4 en 6  
 
Kyriegebed 
Glorialied: Lied 825: 1, 2 en 3  
 
Kindermoment 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
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.  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Zingen: Lied 459: 1, 2 en 3 
Lezen: Jesaja 62: 1- 5 
Zingen: Lied 459 Ik breng een rechter aan het licht 4 
en 5, 
Lezen: Johannes: 1- 11 
Zingen: Lied 459: 6 en 7 
Verkondiging 
Zingen: Lied 538: 1 en 2 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed /Gezamenlijk Onze Vader  
 
Mededelingen 
Collecten 
 
Zingen: Lied 691 
Zending en 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. 
We hopen elkaar weer te zien en een gezellige middag 
te hebben. 
Welkom allemaal, Harmke en Berdien 
 
Actie Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans is in volle gang. Uw 
ouderling/diaken/pastorale medewerker zal u één 
dezer dagen de enveloppe met het 
toezeggingsformulier uitdelen. Graag ontvangen 
zij ingevulde formulier retour in het bijgeleverde 
envelopje met uw naam erop. Op deze wijze kunnen zij 
alle enveloppen verzamelen en weer inleveren bij de 
penningmeester, die alle gegevens weer zal invoeren 
voor het jaar 2020. Uiterste inleverdatum: zondag 9 
februari 2020. Dank voor uw medewerking! 

Jaarlijkse drukwerkbijdrage 
Deze bijdrage bedraagt al twaalf jaar 20 euro. Het 
College van Kerkrentmeesters heeft besloten om dit 

jaar de bijdrage met 5 euro te verhogen naar 25 euro. 
We hopen op uw begrip. Deze bijdrage zal eind 
februari worden geïncasseerd voor die gemeenteleden 
waarbij dit jaarlijks wordt gedaan. 
Ank Wolleswinkel, penningmeeste 
 
Uitnodiging 
Iedereen uit de secties 3, 4 en 6 nodigen wij uit voor 
een gezellig “Nieuwjaarstreffen  op 25 januari van 
15.30 tot 17.30 uur in de Ida Felderhofzaal. 
Uiteraard is er een drankje met lekker hapje. 
De sectieteams ontmoeten u graag! 
Als u gehaald wilt worden wilt u dan contact opnemen 
met uw ouderling? 
 
Together 
Op zondag 9 februari is er weer een gezellige en 
inspirerende Together avond. Dit keer niet in de 
Pelgrimkerk, maar bij Sjaak en Mirjam Griffioen thuis 
op de Van Lennepweg 58 in Aerdenhout. Je bent van 
harte welkom vanaf 19:45 uur, zodat we om 20:00 uur 
kunnen beginnen. Het thema is "Zorg voor je ouders" 
Een heel actueel thema. Sommige van ons zitten er 
middenin, anderen hebben het al gehad. Neem gerust 
een introducee mee. 
Sjaak en Mirjam Griffioen + Sicco en Jeanne-Marie 
Claus 
 
Open Doors Indonesië  
De aardbeving die Indonesië in september 2018 trof, 
bracht een positieve verandering in Andi teweeg. 
Dankzij de hulp die Open Doors aan Andi en zijn gezin 
bood nadat hun huis was verwoest, vond Andi zijn weg 
naar de kerk en naar de Here God terug. 
"We zijn erg dankbaar dat de Here God ons gered 
heeft en dat Hij jullie heeft gestuurd om ons bij te 
staan." 
Bid ook voor de kerken die verwikkeld zijn in een 
juridische strijd om hun kerkgebouw, dat de rechters op 
eerlijke wijze rechtspreken. 
Sarita Kooijman 

Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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