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Week 30, 26 juli  2020

 
Bijwonen kerkdienst/ Dringende oproept 
Voorlopig moeten we ons houden aan de 
coronamaatregelen, dat wil zeggen maximaal 50 
bezoekers per kerkdienst. We moeten de bezoekers 
registreren voor eventueel contactonderzoek. Wilt u 
een kerkdienst bijwonen? Stuur dan een mail naar 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl. Hou er wel 
rekening mee dat u misschien een keer niet kunt 
komen als er te veel aanmeldingen zijn. U hoort dit 
uiterlijk zaterdagmiddag van één van ons Wilt u de 
dienst elke zondag bijwonen? Geef dit dan even door. 
U komt standaard op de lijst te staan en hoeft u alleen 
maar af te melden als u niet kunt. Heeft u geen mail? 
Vraag dan even aan een gemeentelid met mail om u 
aan te melden.  
We vragen u dringend om mee te werken aan deze 
afspraken, zeker nu de coronabesmettingen weer 
toenemen. 
Clarence Henstra en Bert Strijbis 
 
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 26 juli 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. ds. Alice Langbroek, 

Apeldoorn 
  

Organist Aldert Fuldner   
Gastvrouw Greet Klaassen   
Collecten 1.Zending, 2. Kerk   
    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. ds. J.E.T. Nak-Visser, 

Hillegom 
Organist Hans Plantinga 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  
Zondag 26 juli 2020 van 19.00- 20.00 uur 
Grote of St. Bavokerk, Vesper 
Matteo Imbruno, orgel; Werken van o.a. Reincken (‘An 
Wasserflüssen Babylon’), Scheidemann, Sweelinck; 
Voorganger: pastoor Robert Frede. Aanmelden via 
www.bavo.nl/ aanmelden-zomeravondmuziek 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst luisteren we naar: Psalm 117 
Welkom door ouderling  
 
Luisteren naar  het aanvangslied NLB 697: 1, Kom 
Schepper Geest 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria – organist speelt, voorganger leest. 
Eindigen met gezamenlijk gesproken: Amen 
 
Gebed van verootmoediging 
Leefregel (wet/apostolische vermaning) 
 
Praatje voor de kinderen 
Luisteren naar kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, wil de Heer 
 
Gebed om de opening van het woord/verlichting met 
de Heilige Geest 
Schriftlezing: Matteüs 15: 1-20 
Verkondiging 
Luisteren naar: Psalm 25: 2 NPB 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen door de predikant  
 
Mededeling over inzameling gaven 
 
Slotlied – Opwekking 520 – Wees mijn verlangen 
Zegen (afgesloten met samen hardop uitgesproken 
Amen) 
 
Collecte voor de zending 
Wij zijn blij Alice Langbroek te ontvangen in deze 
dienst! Als gemeente volgen en ondersteunen wij al 
jaren haar werk in Indonesië.  
De eerste collecte van vandaag is dan ook bestemd 
voor de zending. Van harte bij u aanbevolen! 
Overmaken op de zending rekening kan natuurlijk ook. 
NL76 INGB 00 05 94 50 43. Dank u wel!  
 
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 
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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.  
 
Profiel nieuwe predikant/kerkelijk werker en 
benoeming beroepingscommissie 
Zoals u weet zal onze predikant Sicco Zijlstra voor een 
periode van 2 jaar in deeltijd gaan werken bij de 
Nieuwe Kerk in IJmuiden. Hij zal daar bij de start van 
het nieuwe seizoen in september a.s. beginnen. Dat 
betekent dat de nieuwe situatie nu snel in beeld komt! 
Om geen kostbare tijd ongebruikt voorbij te laten gaan, 
heeft de kerkenraad afgelopen week twee besluiten 
genomen. In de eerste plaats heeft de kerkenraad 
ingestemd met het profiel voor de nieuw te werven 
deeltijd predikant of kerkelijk werker. In dat profiel staat 
wat voor iemand we zoeken, welke taken we voor 
diegene voor ogen hebben en welke vaardigheden 
hij/zij daarvoor in huis moet hebben. Het profiel is 
opgesteld door de werkgroep, die eerder door de 
kerkenraad voor dit doel was benoemd. In het 
volgende nummer van Pelgrimnieuws zal ik hier 
uitgebreider op ingaan, en ook de tekst van het profiel 
opnemen. 
In de tweede plaats heeft de kerkenraad een 
beroepingscommissie benoemd. Vijf leden van de 
werkgroep zijn bereid om samen als 
beroepingscommissie verder te gaan: Aad Vuyk, 
Nanda Klaassen, Chris Leerlooijer, Annelies Prins en 
Christina Stolp. Daar heeft de kerkenraad graag en van 
harte mee ingestemd. Zij vormen wat ons betreft 
samen een goede vertegenwoordiging van kerkenraad 
en gemeente, en ze hebben inmiddels laten zien een 
goed en daadkrachtig team te zijn. De kerkenraad 
wenst de beroepingscommissie veel succes en de 
zegen van onze Heer bij het vervullen van deze 
belangrijke taak! 
Esther Jochem, voorzitter kerkenraad 
 
China 
De Chinese overheid doet er alles aan om te 
voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar in aanraking 
komen met het christendom. Open Doors voorziet 
kerken daarom van moderne, creatieve manieren om 
jongeren toch te bereiken. Bid voor partnerkerken die 
hierbij helpen. 
Afgelopen jaar bracht Open Doors- in samenwerking 
met vertalers- een vertaling van het Nieuwe Testament 
uit in het dialect van een bevolkingsgroep in West-
China. We hoorden dat de gelovigen daar erg 
dankbaar zijn voor de correct vertaalde bijbels. 
Sarita Kooyman 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


