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Week 34, 22 augustus 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Bijwonen kerkdiensten 
U kunt zich tot vrijdag 18.00 uur aanmelden, 
alleen via kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 22 augustus 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post  
Organist Cees Verschoor  
Kindernevendienst Marieke  
Gastvrouw Harmke  
Collecten !. Eredienst, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 29 augustus 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Aldert Fuldner 
Kindernevendienst Paula en Marianne 
Gastvrouw Greet Reede 
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). 
 
Overspringdienst (speciaal voor jonge gezinnen) 
Op 29 augustus is er een overspringdienst. Vier (!) 
jongeren springen, met de bekende trampoline, over 
naar de tienerclub waar ze door de tieners en leiding 
worden 'opgevangen'. 
Het wordt een laagdrempelige dienst waar de jongeren 
zoveel mogelijk in worden betrokken. We willen zoveel 
mogelijk kinderen van de nevendienst en de tienerclub 
aanwezig laten zijn, evenals hun ouders. Nu kunnen er 
natuurlijk nog steeds maar een beperkt aantal mensen 
in de kerk. Daarom zullen ouders/gezinnen met 
kinderen die zich als kerkbezoekers aanmelden met 
voorrang toegelaten worden, mochten er zich meer 
mensen aanmelden dan er plaatsen beschikbaar zijn. 
Natuurlijk kan er ook online meegekeken en 
meegeleefd worden.  
Mede namens de KND, ds. Anne 

 

 
Orde van dienst 
Welkom  
Aanvangspsalm: 72: 1-3 Geef Heer de koning uwe 
rechten 
Stil gebed, votum en groet 
NLB 912: 1 – 6 Neem mijn leven laat het Heer 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen (indien aanwezig) 
Gesprek 
Kinderlied: Elly en Rikkert – Kijk daar een Metselaar 
Kinderen gaan naar KND 
 
1e Lezing: Exodus 18: 13-27 (HSV) 
Opwekkingsliederen 378: 1, 2 en 3 Ik wil jou van harte 
dienen 
2e Lezing: Mattheüs 2: 1-3, 8-11 (HSV) 
3e lezing 1 Petrus 2: 1-10 (HSV) 
Hemelhoog 220: 1 en 2 Wij knielen voor uw zetel neer 
 
Verkondiging  
 
Opwekkingsliederen 713 Want als u het huis niet 
bouwt.  
 
Afscheid en bevestiging ouderlingen  

• Onderwijzing 

• Gelofte en verbintenis van de nieuwe 
ambtsdrager 

• NLB 672: 1 en 3 Kom laat ons deze dag 

• Bevestigingsgebed  

• NLB 360: 1 en 3 Kom schepper Geest daal tot 
ons neer 

• Aanvaarding en verwelkoming 
 
Mededelingen 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
NLB 704: 1, 2 en 3 Dankt, dankt nu allen God 
 
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 sectie-
ouderling.  
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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 
 
Oproepje van het schoonmaakteam 
Door het ongeval van Jaap komen we tijdelijk een man 
of vrouw te kort om te helpen bij het zuigen van hal en 
zalen. Wie kan komen helpen? Graag aanmelden bij 
Tiny de Vos op woensdagmorgen in het inloopcafé. 
Bij voorbaat dank.  
Hartelijke groet, Tiny de Vos 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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