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Week 36, 5 september 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 5 september 2021 om 10.00 uur, HA  
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
  

Organist Aldert Fuldner   
Gastvrouw Harmke van Leeuwen   
Kindernevendienst Evelyn   
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk   
    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 12 september 2012 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Hans Luttik 
Organist Theo Griekspoor 
Gastvrouw Adriana 
Kindernevendienst Marieke 
Collecten 1. Missionair werk, 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). 
 
Collecte 
De diaconie collecte van vandaag is bestemd voor 
Noodhulp op  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 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 vandaag een 
bijdrage te geven, in de collectezak, of op de diaconie- 
rekening, NL 74 INGB 00 03 13 56 68 .m.v.v. 
Noodhulp.  
Dank voor uw steun, de diaconie 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst: Hemelhoog 326: 1, 2 en 3  (Daar ruist 
langs de wolken) 
 
Begroeting 
Welkom  
Zingen: Psalm 103: 1  
Beginwoorden  
Zingen: Psalm 103: 7 
Gebed 
 
Woord voor de zondag 
Lezen: Deuteronomium 4: 1, 2, 9 en 10 
Zingen: Hemelhoog 494  (Uw woord is een lamp voor 
mijn voet) 
 
God wil tot ons spreken 
Uit de Bijbel: Marcus 8: 27 – 9: 1 
Zingen: Opwekking 689: 1  (Spreek o Heer, door uw 
heilig woord) 
Verkondiging 
Meditatief moment 
Zingen: Lied 939  (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) 
 
We vieren de maaltijd van de Heer 
Inleiding 
Zingen: Opwekking 737  (U nodigt mij aan tafel) 
Viering  (lopende viering onder orgelspel) 
Danklied: Hemelhoog 554: 5, 6 en 7  (Dank U dat U 
hebt willen spreken) 
 
We danken God 
Mededelingen 
Dankgebed  
Inzameling van onze gaven: Collectes: [ 1) Diaconie, 2) 
Kerk→ bij de uitgang of via de Givt-app] 
 
Slotlied: Lied 150A: 2  (Geprezen zij God gij allen)   
 
Uitzending 
Zegen 
Zingen:  Lied 150A: 4  (Geprezen zij God, ons lied) 
 
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 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
mailto:pelgrimkerk@dspost.nl
http://www.bavo.nl/kerkdiensten


‘In vertrouwen’ weer van start 
Op donderdag 9 september van 14.00-16.00 uur (het 
vertrouwde tijdstip!) komt gespreksgroep ‘In 
vertrouwen’ weer bijeen, voor de eerste keer in het 
nieuwe kerkelijke seizoen 2021-2022. De bedoeling is 
om in het vervolg weer om de twee weken op 
donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur samen te 
komen in de Ida Felderhofzaal, waarbij we uiteraard 
vurig hopen dat evt. nieuwe corona-golven dit niet weer 
zullen verhinderen. Nieuwe deelnemers aan deze 
senioren-gespreksgroep zijn van harte welkom! 
Met hartelijke groet, ook namens Jaak en Sarita 
Kooyman van Guldener,  
ds. Sicco Zijlstra 
 
Kaartverkoop 
Iedere zondag zijn er exclusieve, prachtige wens- 
kaarten te koop bij Harmke van Dijk in de koffiezaal. 
U kunt er ook voor €2,00 een mooie Pelgrimkerk pen 
bij kopen.  
De opbrengst is voor het Open Huis Molenwijk 
 
Start jeugdavonden  
Het is al weer een tijdje geleden dat we elkaar hebben 
gesproken. Net als op school gingen kerk- en 
tienerdiensten online, maar veel van jullie activiteiten 
zijn de afgelopen 1,5 jaar niet doorgegaan. Daar gaat 
verandering in komen!  
Vanaf september gaan de Pelgrimkerk, de 
Wilhelminakerk en de Petrakerk het jeugdwerk samen 
doen. Dat betekent:  

• Meer leuke jongens en meisjes 

• Meer mogelijkheden om samen dingen te doen 

• Meer leeftijdsgroepen 

• Kerkdiensten speciaal voor jongeren 

• En we gaan op kamp! 
Binnenkort starten we. In de inbox van je ouders vind 
je een uitnodiging. Hebben zij die niet ontvangen, mail, 
bel of app dan even met Jan-Martijn (06-82481386, 
jm.prins@xs4all.nl).  
We hebben er ontzettend veel zin in!  
Caroline, Victor & Jan-Martijn  
 
Sri Lanka 
In Sri Lanka is in toenemende mate sprake van 
christenvervolging, vooral op het platteland. Naast de 
kerk van ds. Jena is een houtzagerij geopend. De 
constante herrie begint zijn tol te eisen. Zelfs tijdens de 
kerkdienst gaan de machines door en kunnen de 
gemeenteleden nauwelijks luisteren naar de preek. 
Bid voor de kerk in Sri Lanka dat ze sterk zal blijven. 
Bid ook voor bescherming van kerkleiders, kerkwerkers 
en gelovigen, die een minderheid vormen in gebieden 
waar vooral boeddhisten en hindoes leven. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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