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Week 22, 31 mei 2020

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.  
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken. 
Op de pagina “Online kerkdiensten” vindt u twee links. 
Een om een live uitzending te zien en een om na 
afloop terug te kijken.  
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 31 mei Gezamenlijke Pinksterdienst 
De kerkdienst op Pinksteren zullen we gezamenlijk 
vieren met de Wilhelminakerk, Petrakerk en 
Fonteinkerk. De diensten wordt gelivestreamd vanuit 
de Wilhelminakerk, zodat dat er op Pinksteren geen 
dienst zal zijn in ons eigen kerkgebouw.  
Ds. Jan Mudde van de Wilhelminakerk (NGK) verzorgt 
de verkondiging. De dienst is te volgen via de website 
www.kerkdienstgemist.nl. Er staat een directe link op 
onze website www.Pelgrimkerk.nl. 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 7 juni 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Hans Luttik, Haarlem 
Organist Hans Jütte 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  
Spreekuur predikant 
Voel u vrij om contact met mij op te nemen, ook buiten 
de normale ‘telefonische spreekuurtijd’ van  
09.00 – 10.00 uur om. Ik ben, zoals velen, het grootste 
gedeelte van de dag thuis en bereikbaar. Telefoon: 
023-5473635, email: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 
 
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.  
 
Kerkelijke stand per 26-5-2020 
Gehuwd op 6 mei: dhr. B. Houtgraaf en  
mw. S.L. Houtgraaf-Groen, Stationsweg 118, 2182  
BDHillegom (sectie 1) 
Verhuisd: dhr. D. Schelhaas, Robijnstraat 27a, 9743KN 
Groningen naar Soephuisstraatje 18-22, 
9712BZGroningen (sectie 4) 
Overleden op 21-05-2020: Mw. J. Schoonewelle-Brink, 
oud 69 jaar, gewoond hebbend Theemsplein 4, 
2014CN Haarlem (sectie 3) 
 
 
 

 
Op adem komen 
In de week van 18 t/m 24 mei mochten Josée en ik 
even heerlijk ‘uitblazen’ oftewel vakantie vieren in het 
lommerrijke Twente. Die term ‘uitblazen’ zou je in dit 
verband ook kunnen vervangen door ‘op adem komen’. 
Hoe goed, nodig en heilzaam is het niet om van tijd tot 
tijd even ‘op adem te komen’, dat wil zeggen: om even 
bewust uit te blazen en in te ademen! Dat levert 
nieuwe energie, moed en zin om je (weer) in te zetten 
op. Goed beschouwd is dat ook precies waar het met 
Pinksteren om draait. Met Pinksteren mag de Kerk en 
mogen wij -vaak vermoeide en soms ontmoedigde 
kerkmensen- ‘op adem komen’. Die adem wordt ons 
geschonken door de Heilige Geest. Ik hoop en 
verwacht dat de Pinksterdienst vanuit de 
Wilhelminakerk die we op zondag 31 mei met vier 
Haarlemse/Heemsteedse ‘gereformeerde kerken’ gaan 
vieren mag bijdragen aan een inspirerend 
Pinksterfeest, zelfs in tijden van (langzaam 
versoepelde) lock-down. Ik wens u allen gezegende 
Pinksterdagen en een hele goede eerste week van juni 
toe. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Open Doors 
Nacht van gebed: 12 tot 13 juni 
Juist in deze bijzondere tijd waarin we niet zomaar als 
groep samen mogen komen, kunnen we wel blijven 
bidden. Gewoon vanuit ons huis. Want waar we ons 
ook bevinden, de Heer hoort onze gebeden. Daarom 
gaat de Nacht van Gebed dit jaar gewoon door, maar 
op een andere manier. Vanuit huis kunt u tijdens een 
vier uur durende livestream samen met ons bidden, 
zingen, kijken naar indrukwekkende video's en 
luisteren naar korte toespraken. We verbinden ons 
tijdens de Nacht van Gebed met onze vervolgde 
broeders en zusters in de wereld, maar juist in deze tijd 
ook met elkaar. Bidt u dit jaar mee? 
Ga naar open Doors.nl/nacht voor meer informatie en 
meld u aan. Dan ontvangt u voor 12 juni de link naar 
de livestream waar u de avond kunt volgen en kunt 
meebidden. U kunt natuurlijk ook, als u geen internet 
hebt ,thuis zelf bidden voor de vervolgde christenen. 
Sarita Kooyman 
 
Samen zingen?  
Sinds 22 maart vieren we in onze kerk de eredienst in 
besloten setting en zenden we de dienst rechtstreeks 
uit via internet. De gemeenteleden die bij de dienst 
aanwezig zijn, zingen ook samen. In de media zijn 
recent berichten verschenen over het mogelijk 
verhoogde risico op verspreiding van het coronavirus 
als mensen in een groep in een besloten ruimte 
zingen. Of zingen inderdaad een verhoogd risico 
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oplevert, wordt nog onderzocht. Naar aanleiding 
hiervan heeft de kerkenraad zich gebogen over de 
vraag hoe we in onze diensten in juni omgaan met 
samenzang. Besloten is dat we in juni de viering van 
onze diensten voorlopig ongewijzigd voorzetten en dat 
samenzang in deze diensten dus mogelijk blijft, in 
afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. 
Voordat we mogelijk per 1 juli a.s. overgaan tot het 
toelaten van meer dan 30 mensen in de erediensten, 
zullen we deze kwestie in de kerkenraad opnieuw 
bespreken. 
 
1,5 meter afstand houden, ook in de kerk! 
Afgelopen week werden we opgeschrikt door het 
bericht dat in Frankfurt na een kerkdienst 107 mensen 
besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het is en blijft 
dan ook van groot belang dat we ook in de kerk 1,5 
meter afstand van elkaar houden! Dit geldt voor 
iedereen, behalve voor huisgenoten. De afgelopen 
weken hebben we echter gezien dat de afstand tussen 
de zitplaatsen van de kerkgangers niet altijd 1,5 meter 
was en dat geregeld mensen bij het in- en uitlopen van 
de kerkzaal even gezellig kletsten in elkaars oor, elkaar 
op de schouder klopten, of te dicht bij de organist 
kwamen. Om het makkelijker te maken ons aan de 
richtlijnen te houden, heeft de kerkenraad besloten dat 
de kerkzaal op korte termijn anders wordt ingericht, 
waardoor een grotere afstand tussen de rijen ontstaat. 
En dat er duidelijke aanwijzingen komen hoe 
bezoekers plaats moeten nemen in de rijen, zodat zo 
veel mogelijk bezoekers op voldoende afstand van 
elkaar (drie zitplaatsen overslaan) de dienst kunnen 
bijwonen. Dat betekent dat u dan niet zelf kunt kiezen 
waar u gaat zitten, maar moet aansluiten op de eerste 
vrije zitplaats. Elke dienst zullen er vrijwilligers als 
‘gidsen’ aanwezig zijn om een en ander in goede 
banen te leiden. Als het allemaal op tijd lukt met de 
nodige voorbereidingen, zullen we hiermee op zondag 
7 juni starten, en anders op zondag 14 juni. Per mail 
ontvangt u binnenkort meer informatie over deze 
nieuwe ‘huisregels’, maar dan weet u er vast van. Het 
zal voor ons allemaal even wennen zijn, maar het is fijn 
dat we op deze manier toch straks mogelijk met meer 
gemeenteleden dan nu samen de eredienst kunnen 
vieren. 
Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? Dan kunt u zich 
vooraf opgeven via siccozijlstra@pelgrimkerk.nl. 
Esther Jochem, voorzitter kerkenraad 
 
Het nieuwe Pelgrimnieuws is klaar 
Rita Honders, Jan Millenaar en Casper van Vliet 
hebben een nieuw kwartaalblad gemaakt. Hartelijk 
dank, redactie! Het blad wordt in de loop van de 
komende week bij u thuisbezorgd. Ze wensen u veel 
leesplezier! 
 
Bericht van de penningmeester 
Tussenstand giften 
Er is al €7.405 euro binnen voor het renoveren van het 
kruis! Dat is bijna ¾ van de €10.000 euro, de totale 
kosten, inclusief renovatie van het metselwerk. Echt 
een verrassend resultaat! 
 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07. 

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