
 
Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk  (www.pelgrimkerk.nl) 

 

Week 28, 12 juli 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 het emailadres 
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 12 juli 2020 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. S. Zijlstra  
Organist Huib van den Doel  
Gastvrouw Greet Reede  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 19 juli 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
Organist Hans Plantinga 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
  
Vakantie ds. Zijlstra 
Onze zomervakantie valt dit jaar in de periode 13 juli 
t/m 2 augustus. Mocht u in die periode 
noodzakelijkerwijs een beroep moeten doen op een 
predikant, dan kunt u contact opnemen met onze 
scriba mw. Frea Henstra (tel. 5359545, email 
scriba@pelgrimkerk.nl). Zij schakelt dan een 
vervangende collega in. 
Mede namens Josée en onze kinderen wens ik u allen 
goede zomer(vakantie)weken toe. 
Met hartelijke groet, ds. Sicco Zijlstra 

 
Heilig Avondmaal 
Door de corona-maatregelen zal het een lopend HA- 
viering worden. Het brood zal u op een veilige manier 
aangereikt worden en een bekertje wijn pakt u zelf van 
de tafel. Wij houden ons nog steeds aan de 1,5 m 
afstand, daarvoor vragen wij uw medewerking en 
begrip. Belangrijk is dat u de aanwijzingen opvolgt die 
de ambtsdragers zullen geven. 
Mocht u liever blijven zitten omdat u slecht ter been 
bent, geef het door bij het aanmelden. Brood en wijn 
worden u dan gebracht. 
We hopen en vertrouwen op een mooie viering. 

 
Orde van dienst 
 
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra 
Muzikale medewerking: zanggroep Pelgrimkerk, 
begeleid door organist Huib v.d. Doel 
 
Voor de dienst luisteren we naar ‘Morning has 
broken…’ (Cat Stevens), gevolgd door Lied 216 -  ‘Dit 
is een morgen…’ (YouTube-versie) 
 
Welkom 
We luisteren naar Lied 273: 1, 2 en 3, door zanggroep  
(gemeente staat) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
We luisteren naar Lied 273: 4 en 5 door zanggroep  
(hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed van verootmoediging 
We luisteren naar ‘Ouverture the Commandments…’ 
(YouTube-versie) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
We luisteren naar AwN IV-1, ‘Jakob krijgt de zegen 
mee…’ (YouTube-versie) 
Schriftlezing: Genesis 27: 41-28: 22  
Verkondiging: “Onvoorwaardelijk gezegend” 
 
We luisteren naar ‘The Lord bless you and keep you…’ 
(John Rutter) (YouTube-versie) 
 
Inleiding viering Heilig Avondmaal 
We luisteren naar Lied 381: 1, 3, 4 en 5, door 
zanggroep 
Delen van brood en wijn 
(tijdens de viering luisteren we naar instrumentaal 
uitgevoerde Taizé liederen) 
We luisteren naar Lied 381: 6, door zanggroep  
(= dankzegging) 
 
In memoriam br. Rob van Riessen 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk  
 
We luisteren naar Lied 423, door zanggroep 
 
Zegen 
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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.  
 
Inloopcafé 
Vorige week bleek dat het zelfs met gepaste afstand 
heel gezellig kan zijn. U bent dus ook deze woensdag 
weer welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur voor een 
kopje koffie en een luisterend oor. 
 
Bericht van de diaconie 
Het bedrag dat is binnengekomen voor de Corona 
crisis is € 600,--, waarvoor onze hartelijke dank! 
€ 300,-- wordt overgemaakt naar KIA (Afrika), de 
andere helft gaat naar Aruba en de andere eilanden 
van het koninkrijk. 
 
West-Afrika 
De 29-jarige Youssouf was een invloedrijke imam en 
vocht in een islamitische rebellengroep. Op een nacht 
droomde hij over de Heere God. De volgende dag 
werd hij wakker als een ander mens. Hij trok zich direct 
terug uit de rebellengroep en vertrok. Een lokale kerk 
ving hem op en gaf hem discipelschapstraining.   
Youssouf is nu christen geworden, maar zijn 
islamitische familie weet nog van niets. Hij zoekt naar 
een manier om zijn familie over zijn geloof in Jezus 
Christus te vertellen. 
Bid dat hij de moed en de juiste woorden zal vinden om 
zijn familie van zijn blijdschap in Christus te vertellen. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


