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Week 24, 13 juni 2021 

 

 
 
Kerkdienst deze week:    
Zondag 13 juni 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. J. Schelling 
Organist Dirk Out 
Gastvrouw Greet Reede 
Kindernevendienst Wilma en Rita 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 

 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 20 juni 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. S. Zijlstra 
Organist Aart Jan Huizing 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Kindernevendienst Jorijn en Marianne 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
  

 
Coronamaatregelen voor kerkbezoek 
Er mogen weer 30 mensen de kerk bezoeken en u 
kunt zich tot vrijdagmiddag opgeven om de 
kerkdiensten bij te wonen. 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.  

3. Aanmelden bij Bert Strijbis of via 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 

 
 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
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 
 

 
 
Orde van dienst  
 
God ontmoeten (ziel) 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stil moment 
 
Gesproken votum en Zegengroet (JS) 
 
Zingen/ luisteren: Ps. 122:1.3, Hoe sprong mijn hart 
hoog op in mij 
 
God kennen (hoofd) 
 
Kindermoment/ kinderlied: Opw. 459,  
Levend water 
https://www.youtube.com/watch?v=L3heW57JEiU 
 
Lezen (voorlezer): Hosea 11:1-8 uit de NBV 
 
Inleiding: “Gods gut-feeling!” 
 
Lezen (JS):  Johannes 7:37-39 (als het kan op 1 dia) 
 
God vertrouwen (hart) 
 
Verkondiging: “Gods gut-feeling is ons gut-feeling” 
 
Zingen/ luisteren: Liedboek 158b  
Een schoot van ontferming is onze God 
 
Tien woorden als geloofsbelijdenis 
 
Zingen/ luisteren:  Liedboek 158b  
Een schoot van ontferming is onze God 
 
God liefhebben (handen) 
Dankgebed en voorbeden (JS) 
 
Aankondiging collecte 
 
God volgen (ziel)Zingen/ luisteren: Hans Bouma, Het 
lied van de Bron (tekst: zie volgend blad) 
Melodie: Liedboek 653, U kennen, uit en tot u leven 
 
Zegen (JS) 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=L3heW57JEiU


Het lied van de Bron, Hans Bouma 
 
Geen mens schenkt ons het eeuwig leven, 
geen mens lest onze diepste dorst, 
het is de gave van Godswege, Contact predikanten: 
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen 
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u  
 
Gods Zoon die onze broeder wordt. 
Een Bron die leeft en leven doet, 
o Jezus die ons laaft voorgoed. 
 
In Hem zijn wij een nieuwe schepping, 
het diepste hebben wij gemeen, 
Hij brengt geluk, is onze redding, 
wij komen in zijn naam bijeen. 
Er stroomt in ons een nieuw begin, 
wij vormen samen een gezin. 
 
Wie van het water heeft gedronken, 
het levend water uit de Bron, 
wie zelf nieuw leven werd geschonken, 
hij kijkt vol mededogen om 
naar wie hem in zijn nooddruft roept, 
hij deelt zich mee in overvloed. 
 
 
MOZAMBIQUE. 
Sinds de moord op haar man en broer is Furaia aan 
het overleven. Ze vluchtte met haar kinderen en de 
kinderen van haar broer naar een andere plaats. Ze is 
de kostwinner voor het gezin, dat inmiddels bestaat uit 
veertien kinderen. Furaia gelooft in de Here Jezus, 
maar ze heeft niet veel Bijbelkennis omdat ze niet kan 
lezen of schrijven. In haar nieuwe woonplaats heeft ze 
ook nog geen kerk gevonden. Ze vertelt dat het leven 
op dit moment zo intens en hevig is, dat ze de energie 
niet heeft om op zoek te gaan naar een christelijke 
gemeenschap. Sarita Kooijman 
 
 
Tuin rondom de kerk 
Wilt u ons helpen de tuin onkruid vrij te houden 
gedurende de maanden juni en juli? 
Tuingereedschap staat in de kelder bij de trap. Graag 
uw reactie naar Bertie Roffel 
(bertieroffel@hotmail.com of tel.06 1940 3994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 
 
Stiltemeditatie: 
Afgelopen dinsdag 8 juni was de eerste stiltemeditatie 
in de Pelgrimkerk. Indrukwekkend stil was het. 25 
minuten lang tussen het geluid van de klankschaal in, 
de kaars brand en even in jezelf, met God, bij anderen. 
Heerlijk om even te mogen 'zijn'. Vanaf nu zal de 
Pelgrimkerk iedere dinsdag om 9:00 een stiltemeditatie 
houden. Let op: om de stiltemeditatie in stilte te laten 
verlopen gaan de deuren om klokslag 9:00 dicht. 
Helaas kan de kerkzaal dan niet meer betreden 
worden. ds. J.M. (Anne) Post 06-43128939 
 
Inzamelen Kaarsen 
Sophie Terhorst wil graag hierbij iedereen bedanken 
voor het verzamelen van de kaarsresten. 
In december wordt de inzameling weer hervat en zal 
de doos weer op de leestafel staan.  
U kunt desgewenst nog steeds kaarsen bestellen door 
een email te schrijven naar 
Kaars.goeddoel@gmail.com 
Carst Terhorst 
 
 
Zomeravondmuziek Grote of St.-Bavokerk 
Tot en met september kunt u elke zondag om 19.00 
uur van een mooie en bijzondere muziekuitvoering 
genieten samengesteld door Anton Pauw (stads- en 
kerkorganist) Reserveren noodzakelijk via 
www.bavo.nl/kerkdiensten 
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