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Week 24, 14 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 14 juni 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Margreet de Vries-Raaijen  
Collecten !. Eredienst, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 21 juni 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Mw. Tjitske de Vries-

Meyer 
Organist Dirk Out 
Collecten 1. Diaconie, 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! 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 

 
Kerkdienst Pelgrimkerk, zondag 14 juni 2020 
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra 
Muzikale medewerking: 

- Jorijn Vuyk (zang) en Bart Houtgraaf (piano) 
- Zanggroep Pelgrimkerk, op orgel begeleid door 

Margreet de Vries-Raaijen 
 

Pianospel voor de dienst 
 
We luisteren naar: Opwekking 461, ‘Mijn Jezus, mijn 
redder…’, door Jorijn en Bart 
 
Welkom 
We luisteren naar: Lied 687, ‘Wij leven van de wind…’, 
door zanggroep (gemeente staat) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten) 
 
We luisteren naar: ‘Lord, I need you…’ (Matt Maher), 
door Jorijn en Bart 
Apostolische vermaning: Hebreeën 10:19-23 
We luisteren naar: Lied 885: 1 en 2, ‘Groot is uw trouw, 
o Heer…’, door zanggroep 
 
Kindermoment: “Geloven is…” 
 
We luisteren naar: Opwekking 789, ‘Lopen op het 
water…’, door Jorijn en Bart 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Handelingen 3:1-16 
We luisteren naar: Lied 680: 1, 4 en 5, ‘Kom, Heilige 
Geest, Gij vogel Gods…’, door zanggroep 
Verkondiging: “Geloven in de naam van Jezus” 
We luisteren naar Opwekking 770, ‘Hoe wonderlijk 
mooi is uw eeuwige Naam…’, door Jorijn en Bart 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
We luisteren naar: Opwekking 812, ‘What a beautiful 
name it is…’, door Jorijn en Bart 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk  
 
We luisteren naar: Lied 675 : 1 en 2, ‘Geest van 
hierboven…’, door zanggroep  (gemeente staat) 
 
Zegen 
 
Uitleidend pianospel 
 
 

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


Leeskring 
Voor het eerst sinds het begin van de corona-crisis zal 
de Leeskring weer bijeen komen, nl. op woensdag 17 
juni om 20.00 uur in de Ida Felderhofzaal. Na bijna vier 
maanden (!) vervolgen we de bespreking van Henri 
Nouwens boek Eindelijk thuis; Gedachten bij 
Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’. Iets 
om naar uit te zien! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
In vertrouwen 
Ook gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt op donderdag 
18 juni van 14.00-16.00 uur weer samen. Weliswaar op 
veilige afstand en zonder samen te zingen, maar 
toch…! Gelet op alles wat ons de afgelopen maanden 
is overkomen, valt er genoeg bij te praten. Daarbij 
nemen we Psalm 42-43 als ‘kapstok’/uitgangspunt voor 
ons gesprek. We hopen en vertrouwen op een goed 
samenzijn. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Open Doors 
Nacht van gebed: 12 tot 13 juni 
Hopelijk leest u de weekbrief nog vroeg genoeg om 
mee te doen met de nacht van gebed. 
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 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. 
 

Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de 
Diaconie: NL74 INGB 00 03 13 56 68 t.n.v. het Open 
Huis. 
De diaconie wil graag 1x in de maand de krat naar het 
Open Huis brengen. 
 
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. 
De diaconie 
 
 
 
 
 
 
 


