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Week 23, 7 juni 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 7 juni 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Hans Jütte  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 14 juni 2020 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Wim Brienen 
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.  
 
Van de diaconie 
U vergeet ons niet! Wij zijn blij met uw gaven! 
Tot eind juni kunt u nog overmaken voor de Corona- 
crisis. Het door u gegeven geld gaat dan naar twee 
projecten: een van Kerk in Actie in Afrika, voor zwakke 
groepen immigranten in Johannesburg en voor Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. 
Omdat u misschien niet in de kerk komt, maar wel de 
diaconie wilt ondersteunen, kunt u ook geld  
overmaken naar rekeningnummer 
NL 74 INGB 00 03 13 56 68. , onder vermelding van: 
“gemiste collectes in de kerk”.  
Nogmaals dank! 
 
 
 

 

 

 
Er is in afwijking van het eerdere besluit op dit punt 
nu toch voor gekozen om voorlopig geen 
samenzang tijdens de erediensten plaats te laten 
vinden.  
 
Orde van dienst 
Orgelspel voor de dienst (N.B.: geen samenzang!): 
Lied 216 (= loflied op de Schepping) 
Welkom 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Inleiding op de dienst  
We luisteren naar orgelspel: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, 
heilig…’) 
 
Leefregel: 1 Johannes 4: 7-13 
We luisteren naar orgelspel: Hemelhoog 
388/Evangelische Liedbundel 422: 1 
(kinderlied ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar…’) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing O.T: Psalm 81 
We luisteren naar orgelspel: Psalm 81: 4 (‘God heeft 
ons gezegd…’) 
Schriftlezing N.T.: Handelingen 2: 41-47 
We luisteren naar orgelspel: Lied 686: 1 (‘De Geest 
des Heren heeft een nieuw begin gemaakt…’) 
Verkondiging: “Trouw en eensgezind samen” 
We luisteren naar meditatief orgelspel n.a.v. Lied 672 
(m.n. de coupletten 6 en 7) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk  
 
Zegen (gemeente staat) 
 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl


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, juist in deze tijd. 
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 
 
Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis 
In deze corona-tijd vraagt het Open Huis ons, om de 
voedselbank onder uw aandacht te brengen. 
De nood in Haarlem en omgeving is in deze tijd erg 
hoog. Hulp is momenteel heel erg nodig.  
Helpt u ons? 
 
Deze voedselbank is voor mensen die na een periode 
bij de reguliere voedselbank, hun leven 
nog niet goed op de rails hebben kunnen krijgen. Zij 
worden door Het Open Huis gescreend en geholpen en 
kunnen nog 2 jaar bij deze voedselbank terecht. 
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, wasmiddelen en wat u maar kunt bedenken. 
 
De diaconie wil graag 1x in de maand de krat brengen 
naar het Open Huis. 
 
U kunt natuurlijk de producten brengen op 
zondagochtend, maar als u niet naar de kerk gaat, kunt 
u ook een afspraak maken met Regina Nagtegaal, 
tel: 06-46001671. 
Zij zal dan in de kerk zijn om de artikelen in ontvangst 
te nemen op de tijd die u uitkomt. 
Heel hartelijk dank! 
De diaconie 
 
Nogmaals: samen zingen (helaas even niet…) 
Afgelopen week heeft de kernkerkenraad zich opnieuw 
gebogen over de vraag of er op dit moment wel of niet 
samenzang dient plaats te vinden tijdens onze 
erediensten. De meningen hierover lopen uiteen, zodat 
het komen tot een besluit waarin ieder zich in 
voldoende mate kan vinden moeilijk is gebleken. 
Omdat het nadere onderzoek naar de daadwerkelijke 
risico’s op besmetting met het corona-virus t.g.v. 
samenzang nog niet is afgerond, is er nog steeds geen 
‘harde informatie’ beschikbaar op dit punt. Om geen 
barrières op te werpen voor gemeenteleden die 
inmiddels wèl graag de kerkdiensten weer fysiek bij 

zouden willen wonen, maar daarbij afgeschrikt worden 
door mogelijke besmettingsrisico’s van samenzang, is 
er nu in afwijking van het eerdere besluit op dit punt 
toch voor gekozen om voorlopig geen samenzang 
tijdens de erediensten plaats te laten vinden. Dit in 
afwachting van nadere informatie en adviezen vanuit 
het landelijke Dienstencentrum PKN. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
1,5 meter afstand houden, ook in de kerk! 
De kerkzaal is inmiddels anders ingericht, zodat we 
gemakkelijker onderling 1,5 meter afstand kunnen 
houden. Er zijn stoelen en banken weggehaald 
waardoor een grotere afstand tussen de rijen ontstaat. 
Per mail heeft u inmiddels ook meer informatie 
ontvangen over de verdere praktische gang van zaken. 
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. Ik hoop dat we elkaar binnenkort in de 
kerk weer zien! Wilt u de dienst in de kerk bijwonen? 
Dan kunt u zich vooraf opgeven via 
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl. 
Esther Jochem, voorzitter kerkenraad 
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