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Week 31, 2 augustus 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. Houd 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 2 augustus 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. ds. Jolien Nak-Visser, 

Hillegom 
 

Organist Hans Plantinga  
Collecten Wilma Jochem  
 1. Eredienst, 2. Kerk  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 9 augustus 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Theo Griekspoor 
Gastvrouw Carla Levens 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
  
Grote of St. Bavokerk 
Er zijn in de maand augustus geen vespers 
 
Kopij Pelgrimnieuws 
U kunt kopij Inleveren tot 12 augustus: 
Pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 

 
Orde van dienst 
Luisteren naar Lied 936 
Welkom  
 
Intochtslied: Lied 283 
Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
Psalm 27: 7 
 
Gebed 
 
Loflied 413 
Leefregel 
 
(Gesprek met de kinderen) 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lezen: Lukas 10: 38 - 42 
Lied 738 
Lezen: Filippenzen 2: 5 - 11 
Lied 160a: 1 en 3 
Verkondiging 
Orgelspel 

 
Lied 313: 1, 3, 4 en 5 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecten 
 
Slotlied 966: 1, 4 en 5. 
 
Heenzending en 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 -ouderling.  
 
Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het 
wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u 
mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek.  
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 
Ds. Sicco Zijlstra 
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Gevraagd 
Voor een alleenstaande moeder die een woning heeft 
toegewezen gekregen zoeken we wat spullen die nog 
goed werken en netjes zijn: 
gasfornuis met oven 
grote koelkast met daaronder vriezer 
2 persoonsbed 1.60 bij 2 meter (alleen ombouw, matras 
heb ik)  
2-zitsbank  
stofzuiger  
4 eetkamer stoelen 
tuintafel (als het kan rond) 
boekenkast 
Reacties graag naar Peter en Rita Honders 
honders.haarlem@gmail.com, dan geven wij het aan haar 
door. 
Alvast bedankt namens Froukje. 

 
Noord-Korea 
In Noord-Korea wonen duizenden geheim gelovigen. 
Bid dat zij de liefde en steun voelen van hun broeders 
en zusters wereldwijd. Bid ook dat de Here God deuren 
opent voor het evangelie in dit gesloten land en dat 
God voorziet in wat zij nodig hebben. 
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. 
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