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Bijwonen kerkdienst 
Zolang de coronamaatregelen gelden, moeten wij onze 
bezoekers registreren. Wilt u een kerkdienst in de 
Pelgrimkerk bijwonen? Aanmelden kan voortaan 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 19 juli 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
 

Organist Hans Plantinga  
Pianist Bart Houtgraaf  
Gastvrouw Harmke van Leeuwen  
Collecten 1. Diaconie, 2.Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 26 juli 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. Alice Langbroek 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Collecten 1.Zending, 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 
 
Zondag 19 juli 2020 van 19.00- 20.00 uur 
Grote of St. Bavokerk 
Vesper  
Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen 
Aanmelden via www.bavo.nl/ aanmelden-
zomeravondmuziek 
Castello Consort:  
Eilise Dupont, viool; Anne-Linde Visser, viola da 
gamba; Emma Huijsser, harp en blokfluit; Mathijs van 
der Moolen, trombone; Werken van Castello, 
Frescobaldi, Jarzębski, Monteverdi;  
 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst: We luisteren naar: Hemelhoog 624: 1, 
4 en 5 (Vreugde, vreugde...) 
 
Begroeting 
Welkom door kerkenraad 
We luisteren naar Psalm 92: 1 DNP (Goed is het U te 
danken . . .) 
Beginwoorden  
We luisteren naar Psalm 92: 2 (idem) 
 
Woord voor de zondag 
Lezen: Romeinen 8: 26-30 
We luisteren naar: God is Geest 
 
Gebed 
We luisteren naar: Hemelhoog 491 (Spreek , o Heer, 
door uw heilig woord) 
 
God wil tot ons spreken 
Uit de Bijbel: 1 Koningen 3: 5-12 
We luisteren naar Psalm 119: 47  
Lezen: Matteüs 13: 44-52 
We luisteren naar: Hemelhoog 91 
 
Verkondiging “Hebben jullie dit alles begrepen?” 
(Matteüs 13:51) 
Meditatief moment 
We luisteren naar: Hemelhoog 88 (Zoek eerst het 
Koninkrijk van God) 
 
We danken God 
Mededelingen 
Dankgebed  
Inzameling van onze gaven 
Slotlied: We luisteren naar: Hemelhoog 370 ('k Geloof 
in God)  
 
Uitzending 
Zegen 
 
Avondmaal 
Afgelopen zondag hebben wij met 51 mensen het HA 
gevierd. Het was een mooie dienst!  Heeft u reacties 
op deze dienst, op- of aanmerkingen of suggesties, 
dan horen wij het graag, zodat wij begin september het 
lopend Avondmaal weer coronaproof kunnen 
voorbereiden.  
Ook andere mogelijke opmerkingen die te maken 
hebben met onze corona maatregelen kunt u met ons 
delen.  
Namens de diaconie,  
Jeanne Marie Claus 
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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 
U bent ook deze woensdag weer welkom van 10.30 
uur tot 12.00 uur. De diaconie biedt u een kopje koffie 
en een luisterend oor. 
 
Lieve gemeenteleden 
Op 1 augustus 2020 gaan we trouwen. Vanwege het 
coronavirus zijn we genoodzaakt om het in een kleiner 
gezelschap te vieren. We zouden het erg leuk vinden 
als je/u via de online livestream toch betrokken wilt zijn 
bij onze trouwdienst om 15:00 uur.  
Wil(t) je/u onze trouwdienst online volgen? Stuur dan 
even een e-mail naar: bruiloftlynnentom@gmail.com. 
Onze ceremoniemeesters zullen je/u dan vóór 1 
augustus een link sturen waarop de livestream te 
volgen is.  
Liefs, Tom & Lynn 
 
Maleisië 
Vorige maand vierden inwoners van Oost-Maleisië het 
oogstfeest 'Hari Gawai'. In dit gedeelte van het land 
wonen de meeste christenen. Bid dat zij het licht van 
Jezus Christus uitstralen naar niet-gelovigen. 
Lokale partners van Open Doors organiseren 
jeugdkampen in Maleisië. Vraag de Here God om 
wijsheid terwijl ze het kamp ook dit jaar weer opzetten.  
Bid dat de jongeren de kans krijgen om deel te nemen 
en nieuwe dingen te leren tijdens het kamp. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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