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Week 25, 20 juni 2021 

 

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

 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 27 juni 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. J.M. Post 
Organist Aart Jan Huizing 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Kindernevendienst Evelyn en Paula 
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). 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbede verzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
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 
 
In vertrouwen weer bijeen op 1 juli a.s. 
Voor het vakantieseizoen aanbreekt, zal 
gespreksgroep ‘In vertrouwen’ nog een keer fysiek (!) 
bijeen komen, nl. op do. 1 juli a.s., van 14.00-16.00 u. 
in de Ida Felderhofzaal. Het is fijn om, nadat we 9 
maanden stil hebben gelegen, nu toch de draad weer 
op te kunnen pakken! We zullen na zo’n lange tijd 
ongetwijfeld genoeg stof tot gesprek hebben… Graag 
tot ziens op 1 juli en met hartelijke groet, 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 

Orde van dienst 
 

Zingen voor de dienst: Lied 209 (voorzangers)  
 
Welkom 
 
Zingen aanvangslied: Ps. 62 : 1, 5 en 6 
(voorzangers) 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
We luisteren naar: orgelkoraal ‘Dies sind die 
heilgen zehn Gebot’ (J.S. Bach, BWV 635) 
 
De tien geboden: Exodus 20:1-17 
 
Zingen: Ps. 19 : 3 (Nieuwe Psalmberijming) 
(voorzangers) 
 
Gebed 
 
We luisteren naar kinderlied: ‘Als je bidt zal Hij je 
geven…’ (YouTube-versie Nederland zingt) 
(hierna begint de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: 1) Prediker 2:22-23, 3:12-13 en 4:4-6 

2) Lucas 12:15-21 
3) Matteüs 11:28-30 

 
Zingen: Lied 62b (3x) (voorzangers) 
 
Verkondiging: “Rust vinden” 
 
We luisteren naar meditatief orgelspel, aansluitend 
zingen: Lied 23c : 1, 2 en 5 (voorzangers) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Zingen slotlied: Lied 871 : 1, 3 en 4 (samenzang) 
 
Zegen 
 
[Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk → via Givt of 
overmaking] 
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Inzamelen kaarsresten 
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 sturen naar Kaars.goeddoel@gmail.com 
Hartelijke groet, 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 
 
Coronamaatregelen m.i.v. zondag 13 juni  
In lijn met de verdere versoepelingen van de corona-
veiligheidsmaatregelen door onze overheid zijn 
aangekondigd, is besloten om m.i.v. zondag 13 juni 
zoveel kerkgangers toe te laten als mogelijk is met 
inachtneming van de anderhalve meter afstand-regel.  
In de praktijk komt dat voor ons kerkgebouw neer op 
rond de 50 bezoekers. Uiteraard blijven vooraf 
aanmelden en de overige veiligheidsmaatregelen 
(zoals het dragen van een mondkapje bij heen en weer 
lopen) hierbij vooralsnog van kracht. U kunt zich tot 
vrijdagmiddag opgeven om de kerkdiensten bij te 
wonen. U krijgt zaterdag voor 18.00 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 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 via 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 

 
LIBANON 
Na een jaar met gesloten scholen en universiteiten, 
snakt Libanon naar een frisse start met het onderwijs. 
Toen evangelisten in het verleden scholen openden, 
bleek dit positief effect te hebben op studenten en hun 
omgeving. Hier is nu weer behoeften aan. Libanezen 
en vluchtelingen leven nu al jaren samen vanwege een 
reeks gebeurtenissen in hun land, waaronder een 
economische crisis en de verwoestende explosie in 
Beiroet. Bid dat de rest van 2021 een periode van rust 
en herstel zal zijn. Groeten Sarita Kooyman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis 
Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? 
We hebben het hele jaar een krat in de hal van onze 
kerk staan, waarin wij verschillende produkten 
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. 
 
Inloopcafé is open! 
Sinds 9 juni jl. is het inloopcafé weer open. U kunt 
terecht voor een kopje koffie of thee en een gezellig 
praatje. Neem gerust uw buurvrouw/buurman of 
iemand uit de buurt mee. We proberen met elkaar kerk 
in de buurt te zijn. Voel u allen WELKOM!!!  

 
Rondleiding Erebegraafplaats door ds. Anne Post 
n.a.v. de dienstenveiling. 
Nu er meer mogelijk is kan de rondleiding van ds. Anne 
Post ook weer plaatsvinden. In de week van 5 juli tot 
10 juli zou het voor de ds. uitkomen. De rondleiding 
duurt ongeveer 1 uur. Omdat het heuvelachtig is moet 
u wel goed ter been zijn. Voor diegenen die op de fiets 
gaan, kan er vanaf de kerk gezamenlijk vertrokken 
worden. Anders om 9.30 uur bij de ingang van de 
begraafplaats. Deze rondleiding kost €15,00 p.p. en de  
opbrengst is voor het Open Huis Molenwijk. We willen 
u nog de kans geven om hieraan mee te doen. 
Momenteel bestaat het groepje uit 6 pers. U kunt zich 
opgeven bij Regina Nagtegaal. tel: 06-46001671 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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