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Week 33, 15 augustus 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Bijwonen kerkdiensten 
U kunt zich alleen aanmelden via 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 15 augustus 2021 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate, Ermelo  
Organist Cees Verschoor  
Gastvrouw Carla Levens  
Kindernevendienst Wilma  
Collecten 1.Zending, 2.Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 22 augustus 2021 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Harmke 
Kindernevendienst Marieke 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  
Contact predikanten 
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen 
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u 
contact opnemen met ds. Sicco Zijlstra via 023-
5473635 (tel.) of siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email). 
Met het oog op onderwerpen die tot zijn specifieke 
aandachtsgebieden behoren (verbinding met de buurt, 
jongerenwerk, vernieuwingen in de eredienst) kunt u 
contact opnemen met ds. Anne Post via 06-43128939 
(tel.) of pelgrimkerk@dspost.nl (email). 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Tijdens de kerkdienst op zondag 22 augustus zullen zr. 
A. (Bertie) Roffel-Hartholt en br. K. (Ko) Millenaar door 
ds. Anne Post worden bevestigd in het ambt van 
ouderling. Zr. Roffel zal de taak van scriba kerkenraad 
op zich nemen en br. Millenaar de taak van voorzitter 
kerkenraad. De bevestiging van br. A. (Aad) Vuyk in 
het ambt van ouderling, met als bijzondere taak 
missionair coördinator, zal op een later, nog nader te 
bepalen moment plaatsvinden. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
 
 

 
Orde van dienst 
9e zondag van de zomer 
 
Zingen voor de dienst: Lied 834 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 218: 1, 2, 3 en 4 
Onze hulp en groet  
Zingen: Lied 218: 5 
 
Smeekgebed 
Lofprijzing 
Zingen: Lied 705: 1 en 4 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
 
Lezing OT: Psalm 65 (vertaling NBG ’51) 
Zingen Psalm 65: 1, en 6 
Lezing NT: Openbaring 7: 13 – 8: 1 
Zingen Lied 364: 4, 5 en 6 
Preek: ’Ik word er stil van‘ 
Zingen: Lied 836: 3, 4 en 5 
 
Credo en  zingen: Psalm 117D (2x)  
 
Mededelingen 
 
Gebeden en Onze Vader  
 
Zingen: Lied 1005 NL: 1 ,2 en 5 
Zegen met drie maal gezongen Amen 
Orgelspel  
 
[Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk → via Givt of 
overmaking] of bij de uitgang 
 
Zomeravondmuziek Grote of St.-Bavokerk 
Tot en met september kunt u elke zondag om 19.00 
uur van een mooie en bijzondere muziekuitvoering 
genieten samengesteld door Anton Pauw (stads- en 
kerkorganist). Reserveren noodzakelijk via 
www.bavo.nl/kerkdiensten 
 
Afghanistan  
Voor heel veel mensen in  Afghanistan, die 
internationale contacten hadden, is de situatie heel 
moeilijk geworden. De taliban ontziet niemand, en de 
mensen kunnen geen kant op. Bid dat ook onze 
regering barmhartig zal zijn met het toelaten van deze 
bedreigde mensen en hun gezinnen. 
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Pelgrimnieuws 
Naar verwachting komt Pelgrimnieuws uit in de week 
van 15 september. U heeft dus nog de tijd om uw kopij 
op te sturen. 
 
Heeft u iets meegemaakt in de vakantie wat u wilt 
delen, of hoe ervaart u het bijvoorbeeld dat er  
weer gezamenlijk gezongen en koffie gedronken mag 
worden in de kerk? Deel het met ons.  
Stuur u kopij voor 18 augustus naar 
pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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