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Week 26, 28 juni 2020

 
Bijwonen kerkdienst 
Zolang de coronamaatregelen gelden, moeten wij onze 
bezoekers registreren. Wilt u een kerkdienst in de 
Pelgrimkerk bijwonen? Dan kunt u zich voortaan 
aanmelden via kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 
 
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 28 juni 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins   
Organist Cees Verschoor   
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk   
    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Huib van den Doel 
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 
 
Het inloopcafé gaat weer open 
Woensdag 1 juli  gaat het inloopcafé weer open, wel 
met aangepaste regels uiteraard. 
Als u ziek bent of u hebt koorts dan blijft u natuurlijk 
thuis. U moet bij binnenkomst de handen desinfecteren 
en uw naam wordt genoteerd. Dit zodat we bij een 
besmetting, altijd kunnen zien met wie er contact is 
geweest. 
We kijken er allemaal naar uit om u weer op gepaste 
afstand te ontvangen met koffie en iets lekkers. 

Tot ziens in het inloopcafé .☕ 

De diaconie 

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

 
 
Orde van dienst 
N.B.: Ook deze zondag zal er geen samenzang zijn in 
de kerk. 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Intochtslied: Jorijn & Bart: Opwekking 715 “Wat hou ik 
van uw huis” 
 
I Begroeting (gemeente staat t/m Votum en groet) 
  1. Woord voor de week 
  2. Stil gebed   
  3. Votum en groet 
 Jorijn & Bart: Psalm 91 (in een uitvoering van 
Sela) 
 
II Verootmoediging  
  4. Drempelgebed 
 Jorijn & Bart: Psalm 139 (in een uitvoering van 
The Psalm Project) 
  5. Lezing van de wet 
 Orgelvariatie op Psalm 119 
  
III Dienst van het Woord 
  6. Gebed om de heilige Geest. 
  7. Bijbellezing: Psalm 73 
  Jorijn & Bart: Opwekking 789 “Lopen op het water” 
  8. Preek: “Bij God te zijn is mijn enig verlangen” 
 Orgelvariatie op Psalm 73    
    
 IV Dienst van dank en lofprijzing 
  9. Gebed met dank, voorbeden 
10. Mededelingen en aankondiging collecte 
 
V Heenzending (gemeente gaat staan na de slotzang, 
voor de zegen)  
Slotzang: Jorijn & Bart Opwekking 710 “Gebed om 
zegen” 
11. Zegen  
 
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.  
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#Impact 
Sommige kerken in Haarlem organiseren in de 
#Impact-week (de eerste week van de schoolvakantie) 
activiteiten. Juist voor jonge kinderen, die helemaal 
niets van corona begrijpen, is het een welkom 
afleiding. Wij hebben dit jaar helaas geen sportploeg 
en geen begeleidend kernteam. De Pelgrimkerk 
organiseert daarom vanwege de coronacrisis geen 
eigen #Impact-activiteiten.  
Had u zich verheugd om weer mee te helpen bij de 
#Impactweek? Dan is er goed nieuws! Want er gebeurt 
meer. Serve the City en Present sluiten de 
#Impactweek af met een Serve the City Impactdag op 
zaterdag 11 juli. Tijdens deze Impactdag gaan mensen 
uit kerken maar ook daarbuiten samen een dag aan de 
slag voor iemand die dat nodig heeft. Ze willen hiermee 
een verschil maken in de levens van de mensen om 
hun heen en dus #impact maken. Denk hierbij aan het 
opknappen van tuinen voor senioren, het schilderen 
van schuttingen, het verzorgen van een tuinconcertje 
of het bakken van pannenkoeken voor een 
zorginstelling. Maar: de sky is de limit! Eventuele eigen 
creatieve invulling horen ze ook graag. 
Al enthousiast geworden? Aanmelding voor een 
activiteit kan via https://bit.ly/Impactdag. Maar je kunt je 
daar ook melden dat je liever op een andere dag iets 
wil doen.  
Ken je een gemeentelid, buur of vriend die hulp nodig 
heeft, dan kan dat bij www.stchaarlem.nl aangemeld 
worden. 
 
Vraag van de kindernevendienst 
Wie heeft voor ons een laptop met Windows 10? 
Wij willen graag na de zomervakantie starten en wat 
zou het leuk zijn als wij filmpjes, verhalen en liedjes 
aan de kinderen kunnen vertonen met een laptop! 
Op 6 september hopen wij weer te starten met de 
kindernevendienst! 
Marieke Houtgraaf (mariekehoutgraaf@gmail.com) 
Leeskring 
Voor de laatste keer in het veelbewogen seizoen 
2019/2020 komt de Leeskring bijeen op woensdag 1 
juli om 20.00 uur in de Ida Felderhofzaal. We gaan in 
gesprek over het artikel ‘Heil in de eenentwintigste 
eeuw’ van dr. Stefan Paas. Ook proberen we een 
nieuw boek voor het de periode na de vakantie te 
kiezen. 
Fijn om nog één keer ‘live’ bijeen te komen, voor de 
vakantieperiode aanbreekt. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
In vertrouwen 
Ook gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt deze week 
nog een keer bijeen, nl. op donderdag 2 juli van 14.00-
16.00 uur in de Ida Felderhofzaal. We gaan in gesprek 
over het thema ‘De kunst van loslaten’, n.a.v. Genesis 
25:19-34, het begin van de levensgeschiedenis van 
Jakob. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Jemen 
"Na mijn bekering dacht ik lange tijd dat ik de enige 
christen in Jemen was. Maar nu weet ik dat dat niet zo 
isj." 

Mohammad en zijn vrouw Alina startten verschillende 
bijbelstudiegroepen op, maar ontvluchtten hun land 
vanwege de oorlog. Nu begeleidt Mohammad zijn 
gemeente online. 
Bid om vrede in Jemen. Als de oorlog blijft doorgaan, 
wordt Jemen het armste land ter wereld. 
Bid dat de kleine groep gelovigen, ondanks de oorlog, 
groeit in haar geloof. 
Sarita Kooyman 
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