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Week 21, 23 mei 2021

 
Kerkdienst deze week 
Zondag 23 mei 2021 om 10.00 uur  
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
 

Organist Huib van den Doel  
Gastvrouw Harmke van Leeuwen  
M. m.v. Zanggroep  
Kindernevendienst Marianne  en Evelyn  
Collecten 1. Zending, 2.Kekr  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 30 mei 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Kindernevendienst Paula en Marieke 
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). 
 
Coronamaatregelen voor kerkbezoek 
Er mogen weer meer mensen de kerk bezoeken en u 
kunt zich dus weer opgeven om de kerkdiensten bij te 
wonen. Dat kan tot vrijdagmiddag. 
U krijgt zaterdag voor 12.00 uur bericht of u de dienst 
wel of niet kunt bijwonen. U kunt zich ook aanmelden 
om de kerkdiensten iedere zondag bij te wonen. Bent u 
als vaste bezoeker verhinderd, of komt u met minder 
personen, geeft u dat dan ook door. 
Mensen zonder internet, die de dienst niet online 
kunnen volgen hebben daarom voorrang bij de 
toewijzing.  

1. We kijken naar de bezoekhistorie om alle 
kerkgangers evenveel kans te geven om een 
kerkdienst bij te wonen. Het kan daarom 
gebeuren dat een regelmatige kerkganger een 
keer niet kan komen. 

2. Onze ‘vaste’ bezoekers krijgen geen voorrang 
op overige aanmelders.  

 
Mondkapjes 
Tijdens het binnenkomen en verlaten van het gebouw 
en de kerkzaal moet u een mondkapje dragen. Op uw 
zitplaats hoeft u het mondkapje niet te dragen 
 

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Orde van dienst 
Voor de dienst:  zingen met de zanggroep Lied 672: 1, 
3 en 7 
 
Begroeting 
Welkom door ouderling 
 
Zingen met de zanggroep: Veni Lumen (Taizé) 
Beginwoorden  
Zingen (orgellied)  Lied 705: 1  (Ere zij aan God de 
Vader) 
 
Woord voor de zondag 
Lezen:  Genesis 11: 1 – 9 
Zingen met de zanggroep:  Lied 677  (Geest uit de 
hemel) 
Gebed  
 
God wil tot ons spreken 
Uit de Bijbel:  Psalm 104: 25 – 35; Johannes 14: 8 – 17 
Zingen met de zanggroep: Lied 674  (O God, die op 
het pinksterfeest) 
Verkondiging: “Want God is overstelpend goed...” 
Meditatief moment orgel, uitlopend op Opwekking 343 
(Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart) 
 
We danken God 
Mededelingen 
 
Dankgebed  
 
Inzameling van onze gaven 
[Collecten: 1) Eredienst, 2) Kerk → via Givt of 
overmaking] 
 
Slotlied en geloofsbelijdenis:  Lied 399: 3 (LvK, U 
Vader U zij lof) 
 
Uitzending 
Zegen    
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
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Goed nieuws voor de kinderen 
Wat zijn we blij dat we weer kinderen in de kerk 
kunnen zien. Wat hebben we elkaar gemist! Want ook 
al zien we elkaar elke week online, toch is het anders 
dan gezellig samen met elkaar in de kerk te zijn.  
We hebben elkaar vorig jaar beloofd, als we elkaar 
weer in het echt zien.... dan is het feest, dan hangen 
we de vlag uit in zaal 3!  
Dit feestje willen we met jullie vieren op zondagochtend 
30 mei! Kom je ook? (Je moet je natuurlijk wel eerst 
even aanmelden op 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl,)   
We kijken er naar uit! 
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

 
Sri Lanka 
Pastor Malala en zijn vrouw wonen in een dorp waar 
men zich fel tegen christenen keert. Begin dit jaar  
raakten zij lichtgewond toen een groep boze 
dorpsbewoners hen aanviel. Elke dag ervaren ze hoe 
ze worden tegengewerkt. 
"In ons dorp mogen we geen boodschappen doen. We 
lopen zo'n twee kilometer naar een ander dorp om eten 
te kopen". 
Niet alleen Malala, maar ook verschillende 
gemeenteleden hebben te maken met vervolging. 
Lokale partners van Open Doors geven de 
gemeenteleden een training waarin ze leren hoe ze op 
een goede manier om kunnen gaan met vervolging. 
Sarita Kooyman 

 
Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis 
Ondanks Corona en een beperkt aantal mensen die 
naar de kerk gaan, willen we u toch dringend vragen 
om te helpen bij het inzamelen van voedsel en 
huishoudproducten voor de voedselbank van het Open 
Huis.  
Juist door deze Corona-tijd zijn er nog meer mensen 
die van Het Open Huis hulp ontvangen en ook nodig 
hebben. 
Helpt u ons? 
 
We hebben het hele jaar al een krat in de hal van onze 
kerk staan, waarin wij verschillende producten 
verzamelen, zoals:  
Toiletartikelen (zeep, doucheschuim, shampoo, 
tandpasta en tandenborstels) 
Blikjes vis, olijfolie, zakjes saus in droge vorm voor 
bijvoorbeeld nasi en macaroni 
Blikken bonen, soep, potten saus 
Wasmiddelen en wat u maar kunt bedenken. 
 
Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de 
Diaconie: NL74INGB0003135668 t.n.v. het Open Huis. 
Heel hartelijk dank namens de diaconie, 
Regina Nagtegaal 
  
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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