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Week 37, 13 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.  
We vragen u dringend om mee te werken aan deze 
afspraken, zeker nu de coronabesmettingen weer 
toenemen. 
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 13 september 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. K.J. van der Sloot, Nijkerk  
Organist Wim Brienen  
Gastvrouw Wilma Jochem  
Kindernevendienst Elly/ Rita  
 knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. Jeugd, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. TJ. de Vries-Meyer, 

Haarlem 
Organist Theo Griekspoor 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Elly/ Evelyn 
 knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Zending, 2. Kerk 
  
Zomeravondzang Grote of St. Bavo,  
13 september van 19.00 tot 20.00 uur 
Vesper: Abrahamcyclus van Antoine Oomen, met 
Heleen Omen, mezzosopraan, Mark Walter, bariton, 
Antoine piano en Huub Oosterhuis, gesproken woord. 
Aanmelden: www.bavo.nl/aanmelden-zomeravondzang 
 

 
Orde van dienst 
Luisteren naar lied voor de dienst: ‘Ik wil zingen van mijn 

Heiland’, Evangelische Liedbundel 346: 1 en 4 

Welkom door de ouderling 

 

Luisteren naar aanvangslied: Psalm 33: 1 en 8 

Stil Gebed, Bemoediging en Groet 

Luisteren naar: Klein Gloria 

 

Gebed van verootmoediging 

Luisteren naar: Lied 968: 5 

Woord van leven 

Luisteren naar: Psalm 78: 2 

 

Kindermoment (Daniël en Philine springen over naar de 

tieners) 

Luisteren naar kinderlied: ‘Dit is de dag’, Evangelische 

Liedbundel 425 

 

Schriftlezing: Marcus 5: 21- 43, NBV 

Luisteren naar: ‘Meester, men zoekt U wijd en zijd’ 

Gezang 170: 1, 2 en 6 uit het Oude Liedboek 

Verkondiging: Tekst: Marcus 5: 30- 34 

Luisteren naar: ‘Wij leven van verwondering’  

(Lied ds. Bronswijk; melodie Gezang 466 Oude 

Liedboek) 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Mededelingen 

“Collecten”: 1. Jeugd, 2. Kerk 

 

Luisteren naar slotlied: Vader, U loven wij”, 
Evangelische Liedbundel 166: 1, 2 en 4 
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.  
 
Schrik niet 
Voor in de kerk zien jullie vandaag een bad. We gaan 
vandaag niet dopen, dat doet onze Engelstalige 
zustergemeente de Meeting Place International Church 
vanmiddag om 16.00 uur. Twee personen uit haar 
gemeente laten zich overdopen via onderdompeling 
(“baptizing”). 
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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. 
 
Open Doors Eritrea 
Toen haar man al twee jaar gevangen zat vanwege zijn 
geloof, hoorde zijn vrouw Faven in 2019 dat hij was 
overleden. Nadat ze zijn lichaam uit de gevangenis 
ophaalde, mocht ze hem nergens begraven. Na lang 
zoeken kreeg Faven toestemming om haar man op 
een militaire begraafplaats te begraven. 
Faven woont met haar vier kinderen in Asmara. Sinds 
haar man werd gearresteerd zorgt ze in haar eentje 
voor hen. Bid voor haar om kracht en nieuwe moed, nu 
het haar zwaar valt zonder haar man verder te leven  
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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