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Week 36, 6 september 2020

 
Bijwonen kerkdienst/Dringende oproep 
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.  
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 6 september 2020 om 10.000 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra, HA  
Organist Margreet de Vries  
Gastvrouw Greet Reede  
Kindernevendienst Rita  
Elly knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 13 september 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. K.J. van der Sloot, Nijkerk 
Organist Wim Brienen 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Tienerdienst Thomas 
Kindernevendienst Marianne 
Elly knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Daniël en Philine  
Collecten 

nemen afscheid van de KND 
1. Jeugd, 2.Kerk 

  
Zomeravondzang Grote of St. Bavo 
6 september van 19.00 tot 20.00 uur 
Vesper Josefan Haaften, cello: Bach, cellosuite no. 2 
Aanmelden via www.bavo.nl/aanmelden-
zomeravondmuziek 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.n 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel n.a.v. Lied 
218 (‘Dank U voor deze nieuwe morgen…’) 
Welkom (door ouderling) 
 
We luisteren naar: Lied 513: 1 en 4 (YouTube-versie)  
(Nederland zingt) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed 
Gesprek met de kinderen: “Feest van ontmoeting” 
We luisteren naar: Opwekking. 507 (hierna gaan de 
kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing O.T.: Psalm 34: 2-15 
Schriftlezing N.T.: 1 Petrus 1: 22- 2:5a, 3: 8- 12 
We luisteren naar: Psalm 34 : 5 (gezongen door 
voorganger) 
Verkondiging: “Het goede leven proeven” 
We luisteren naar: ‘For the beauty of the earth…’ (John 
Rutter) (YouTube-versie) 
 
Inleiding viering Heilig Avondmaal 
We luisteren naar: Lied 381: 1, 3, 4 en 5 
(geluidsopname zanggroep Pelgrimkerk) 
Delen van brood en wijn 
(tijdens de viering luisteren we naar orgelspel) 
We luisteren naar: Lied 381: 6 (= dankzegging) 
(geluidsopnamen zanggroep Pelgrimkerk) 
 
Dankwoord aftredende ambtsdragers en toelichting 
stand van zaken aan het begin van het nieuwe seizoen 
2020-2021 (door kerkenraadsvoorzitter Esther 
Jochem) 
 
Orgelimprovisatie Menno Fokkema 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
“Collecten”: 1) Diaconie, 2) Kerk  
 
We luisteren naar slotlied: Opwekking 797 (YouTube-
versie, Nederland zingt) (gemeente staat) 
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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Heilig Avondmaal  
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Net als in juli 
houden we nu ook weer een lopende viering. Het 
brood wordt op een veilige manier aangereikt en u pakt 
zelf een bekertje wijn van de tafel. Let er wel goed op 
dat u 1,5 m afstand houdt. Belangrijk is dat u de 
aanwijzingen opvolgt die de ambtsdragers zullen 
geven. Kunt u niet meedoen aan de lopende viering? 
Geef dit dan even door als u zich aanmeldt voor de 

dienst via kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl. U krijgt 

dan een plaats toegewezen en de ambtsdrager komt 
bij u met brood en wijn. We hopen en vertrouwen weer 
op een mooie viering. De diaconie 
 
Bereikbaarheid predikant 
Ook nu ik mijn (werk)tijd en aandacht verdeel over de 
Pelgrimkerk en de Nieuwe Kerk in IJmuiden blijf ik bij 
voorkeur op doordeweekse dagen tussen 09.00-10.00 
uur telefonisch bereikbaar (tel. 023-5473635). 
Uiteraard kunt u me ook te allen tijde mailen (email: 
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl). Daarnaast hoop ik 
geregeld aanwezig te zijn bij het inloopcafé op 
woensdagochtend, maar dat zal niet iedere week het 
geval zijn. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Ouderensoos 
Door het coronavirus is het nog niet verantwoord om bij 
elkaar te komen en online Rummikub is ook niet zo 
handig... 
Mede door persoonlijke omstandigheden is dit voor mij 
nu het moment om te stoppen met het verzorgen van 
de soos-middagen en dit geldt ook voor Harmke. 
De trouwe bezoekers hebben hier inmiddels bericht 
van gekregen. 
Het was een bijzondere tijd met elkaar waaraan velen 
spontaan hebben meegedaan om u allen leuke, 
gezellige en feestelijke middagen te bezorgen. 
We kijken hier met plezier en dankbaarheid op terug. 
Alle goeds gewenst met een hartelijke groet van 
Harmke en Berdien 
 
Beroepingsbericht 
De vacature voor de deeltijd predikant (16 uur) staat 
inmiddels op de website van de Pelgrimkerk. Tevens 
staat de vacature ook op de website van de PKN. Tot 1 
oktober kunnen geïnteresseerden hun belangstelling 
kenbaar maken. Het is nu wachten op de ingezonden 
reacties... Bidt u mee voor geschikte kandidaat? 
De beroepingscommissie 

 
Geen najaarsbeurs in oktober 
In tegenstelling tot wat u in de agenda van het 
Pelgrimnieuws hebt kunnen lezen gaat de 
najaarsbeurs, gepland voor 31 oktober, niet door.  
Het is niet verantwoord om de beurs te houden. We 
hopen natuurlijk wel dat we in het voorjaar (10 april) 
weer al onze opgespaarde energie in de kleding-, 
schoenen- en boekenbeurs kwijt kunnen. 
 
Septembernummer Pelgrimnieuws 
Het spijt ons te moeten meedelen dat alle nummers 
van het Pelgrimnieuws van september al op zijn! 
Dit komt omdat we, heel enthousiast op alle adressen 
een exemplaar wilden bezorgen in deze Coronatijd 

Heel jammer en het spijt ons zeer. Een pleister op de 
wond is dat de digitale versie wel beschikbaar is. 
Voor het decembernummer zullen we kritischer te werk 
gaan.  
Onze oproep voor nu: willen mensen die het 
septembernummer uit hebben en het niet willen 
bewaren, het nummer terug leggen in de kerk 
zodat we alsnog verder kunnen gaan met bezorgen. 
Namens de redactie, Rita Honders 
 
Rectificatie 
In het Pelgrimnieuws van september, op bladzijde 27, 
staat de naam van Tiemen Buurma foutief vermeld. 
Onze excuses hiervoor, redactie Pelgrimnieuws 
 
Leeskring 
De leeskring komt voor de eerste keer in het nieuwe 
seizoen bijeen op woensdag 9 september, om 20.00 
uur. in de Ida Felderhofzaal. We gaan afspraken 
maken over de voortgang in het nieuwe seizoen. 
Nieuwe deelnemers aan de leeskring  zijn van harte 
welkom om aan te sluiten! Ds. Sicco Zijlstra 
 
In vertrouwen 
Seniorengespreksgroep ‘In vertrouwen’ gaat in het 
nieuwe seizoen van start op donderdag 10 september, 
van 14.00-16.00 uur in de Ida Felderhofzaal. Mijn 
voornemen is om in het nieuwe seizoen in gesprek te 
gaan over gelijkenissen die Jezus vertelde. Laten we 
op 10 september om te beginnen met elkaar delen wat 
onze ‘favoriete gelijkenis’ is en waarom die ons 
speciaal aanspreekt. Boeiend om dat van elkaar te 
horen; ik zie ernaar uit!  
Ds. Sicco Zijlstra 

 

mailto:kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl
mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl

