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Week 35, 29 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 29 augustus 2021 om 10.00 uur 
Overspringdienst 
Voorganger Ds. Anne Post  
Organist Aldert Fuldner  
Gastvrouw Paula en Marianne  
Kindernevendienst Greet Reede  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 5 september 2021 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Piet van Veelen 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Nog onbekend 
Collecten 1. Diaconie, 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 (e-mail). 
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 (e-mail). 
 
Noodhulp Haïti en Afghanistan 
Na de aardbeving op Haïti zijn vele mensen opnieuw 
alles kwijt. De schade is enorm en hulpverlening is 
hard nodig, op korte termijn, maar ook voor 
wederopbouw. 
Ook het leed in Afghanistan laat ons ook niet los; veel 
geweld in het hele land, vreselijke droogte, honger 
dreigt en Covid 19 ligt op de loer. De hulpverleners van 
het Internationale Rode Kruis blijven ter plekke om 
mensen te helpen. Wij willen hen graag financieel 
ondersteunen. 
Voor deze twee projecten vragen wij u een extra 
bijdrage te geven.  
Op de rekening van de diaconie, NL 74 INGB 00 03 13 
56 68. Met vermelding: Noodhulp. 
Dank voor uw steun.  
De diaconie 
 

 
Orde van dienst 
 
Liederen voor de dienst (Piano) 
Hé, kom je kijken 
God kent jou vanaf het begin 
Dit is mijn hand en dit mijn voet 
 
Welkom door ds. Anne 
 
Zingen: Psalm 8b: 1, 2 en 3 – Zie de zon  
Votum en groet 
Kaars aansteken door….. 
 
Gebed 
Zingen: Psalm 8b: 4 en 5 – Zie de zon ) 
Over de dienst… een toelichting 
On Menchalo Hill – Gorillaz (MP4) 
 
Bijbellezing: Lucas 15: 11- 24 (verloren zoon) 
door…. 
Anne: You Say - Lauren Daigle (MP4) 
Gesprek met de kinderen 
Tijdens het gesprek lezen: Lucas 15: 25- 32 
We are the people’ - Bono en Martin Garrix (MP4) 
 
Overspringmoment 
Enkele woorden van de Kindernevendienst 
Overspringen 
Welkom door Tienerdienstleiding  
 
(Dank)gebeden 
 
Zingen: Op Toonhoogte 429: Is je deur nog op slot (2x)   
 
Zegen 
 
Zingen: Op Toonhoogte 395: De Here zegent jou 
Orgelspel 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
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 
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Onder uw aandacht 
De jarigen van deze week: 
29/08 Mw. M.M. Houtgraaf-Steetskamp,  

mw. A. Schaafsma 
30/08 Mw. A.J. Kaper-de Jong* 
03/09 Ellen Wijma 
04/09 Dhr. L. Hartendorf* 
05/09 Dhr. R. W.de Graaf, Hester Zijlstra 

mw. F. Henstra-Sibering,  
mw. B.I. van Leeuwen-Schuitemaker* 
(kroonjaar) 

06/09 Julia Prins 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
toegewenst en Gods zegen in het komende levensjaar. 
 
De zieken 
Eén van onze organisten, Dirk Out (Hélène 
Swarthstraat 36, 2024 HB) heeft ruim drie weken 
geleden een herseninfarct gehad maar het gaat heel 
goed met hem! 
Het zag er aanvankelijk ernstig uit, maar dankzij een 
goede revalidatie verloopt het herstel heel 
voorspoedig! Als u dit leest is hij weer thuis. We 
wensen hem veel sterkte bij het verdere herstel. 
 
Ook de andere zieken wensen we vanaf deze plaats 
Gods zegen, veel sterkte en beterschap toe. We  
denken ook aan onze ouderen die niet meer naar de 
kerk kunnen komen. 
Tiny de Vos 
 
De bloemen 
Hartelijke dank voor de prachtige bos bloemen, die ik 
afgelopen zondag mocht ontvangen vanwege mijn 
heupoperatie!   
Liefs, Greet Klaassen 
 
Nog meer bedankjes 
Wij waren er echt stil van…..zoveel kaarten, e-mails, 
apps en bloemen gekregen voor ons 40-jarig huwelijk!  
Lieve mensen, hartelijk dank hiervoor!  
Sikko en Jeanne-Marie Claus 
 
Hartelijk dank voor de vele goede wensen en attenties, 
die we in welke vorm dan ook mochten ontvangen voor 
ons 40-jarig huwelijksjubileum en de 70e verjaardag 
van Hans. 
Hans en Hanny Plantinga 
 
Voor alle gebeden, kaarten, berichten, telefoontjes, 
appjes en de bloemen uit de kerk, wil ik u allen hartelijk 
danken. Ik ben er nog niet maar het gaat steeds beter, 
en ik hoop u binnenkort weer te kunnen zien in de 
Pelgrimkerk. 
Hartelijke groet, Jaap Nagtegaal 
 
Hoorn van Afrika 
Ub is de moeder van negen kinderen. Toen haar 
echtgenoot er vorig jaar achter kwam dat ze christen is, 
scheidde hij van haar. Het is moeilijk voor de nu 
alleenstaande moeder om voor haar kinderen te 
zorgen. Zelfs haar eigen familie weigert haar te helpen. 
Sinds de scheiding blijft Ubs man haar lastigvallen en 
scheldt haar uit als hij haar op straat tegenkomt. 
Onlangs vielen hij en een familielid haar aan. Een zoon 
van Ub probeerde zijn moeder te beschermen maar 

liep hierbij een ernstige verwonding op en moest naar 
het ziekenhuis. Hierna zijn Ub en haar kinderen naar 
een andere plek verhuisd. 
Bid dat zij op hun nieuwe plek veilig zullen  zijn en dat 
zij haar geloof mag behouden en uitdragen. 
Sarita Kooyman 
 
100 jaar Wilhelminakerk op 31 augustus 
Op vrijdagavond 3 september is er daarom een 
feestavond waar cabaretier Tim Zingt komt optreden.  
Omdat de Wilhelminakerk zich zo verbonden weet met 
verleden, heden en toekomst, willen zij dit ook met 
leden van de Pelgrimkerk samen vieren. 
Een beetje trakteren. Het is een cabaretprogramma 
voor volwassenen. 
Zij bieden hiervoor een aantal plaatsen aan. Mocht u 
interesse hebben om dat met hen mee te vieren laat 
het dan aan ondergetekende weten. Uiterlijk zondag 
aanstaande moeten de namen worden doorgeven. 
Vanzelfsprekend worden corona-regels in acht 
genomen en dienen bezoekers klachtenvrij te zijn. 
Deuren zijn open vanaf 19.00 uur, het welkom is om 
19.30 uur, er is een pauze met traktatie en om 21.30 
uur zal de avond afgelopen zijn. 
Tevens is iedereen welkom om de live-stream op deze 
vrijdagavond te volgen via de site van de 
Wilhelminakerk: 
Kerk TV – Wilhelminakerk Haarlem 
Bertie Roffel, scriba 
Tel.5246169, mail: scriba@pelgrimkerk.nl 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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