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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 20 september 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. TJ. de Vries-Meyer,  

Haarlem 
 

Organist Theo Griekspoor  
Gastvrouw Carla Levens  
Kindernevendienst Elly/ Evelyn  
 knd.pelgrimkerk@g.mail.com  
Collecten 1. Zending, 2.Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 27 september 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jaak Kooyman 
Organist Aart Jan Huizing 
Gastvrouw Adrina Verkuyl 
Kindernevendienst Elly/ Marieke 
 knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1.Eredienst, 2. Kerk 
  
Zomeravondzang Grote of St. Bavo,  
20 september van 19.00 tot 20.00 uur 
Vesper met Simon Bruul, trompet en Anton Pauw, 
orgel 
Aanmelden via www.bavo.nl/aanmelden-
zomeravondmuziek 
 

 
Orde van dienst 
Verzoek: Wilt u thuis een kaarsje klaar zetten?  
 
- Luisteren naar orgelspel: Ode an die Freude, ‘Alle 
Menschen werden Brüder’, uit De  Negende Symfonie 
van Ludwig van Beethoven  
 
Dienst van de voorbereiding  
 
- Welkom door ouderling 
- Aansteken van paaskaars en licht voor de kinderen  
door ouderling 
-.Luisteren aanvangslied: Psalm 86 vers 1  
-.Stil gebed  
- Bemoediging en groet 
- luisteren naar: Psalm 86 vers 4 
- Luisteren en kijken naar: Lied 462  
- Gebed van ontferming en toenadering  
- Woord voor onderweg 
- Luisteren naar gloria lied: Tienduizend redenen    
(Hemelhoog 617a) 
- Kinderen naar nevendienst  
 
Dienst van het Woord 
- Gebed bij de opening van Gods Woord 
- Schriftlezing NT: Matteüs 20 :1-16 
- Luisteren naar Lied 991 vers 1, 2, 5 en 6  
- Uitleg en verkondiging: Het land van de Vader 
- Luisteren naar pianomuziek rond thema van :Lied 886  
Abba, Vader, U alleen? 
 
Dienst van gebeden en gaven 
- Dankgebed en voorbeden 
- Mededelingen 
- Uw gaven voor 1. Diaconie en 2. Kerk 
- Luisteren naar slotlied: Lied 913 vers 1, 2 en 4-  -
Zegen (hierbij staat gemeente)  
 
Orgelspel: Lied van Vrede en Vreugde 
 
Haarlemse Vredesweek 
Van 19 t/m 27 september wordt voor de zevende keer 
de Haarlemse Vredesweek gevierd met allerlei 
activiteiten op diverse locaties in de stad. 
Het volledige programma kunt u vinden op de website 
www.antoniusgemeenschap.nl. 
 
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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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 
 
Van de diaconie 
Op 4 augustus jl. heeft een verwoestende explosie in 
de haven van Beiroet een groot deel van de stad 
weggevaagd.  
Dankzij uw gulle gaven hebben wij kunnen helpen met 
een prachtig bedrag van € 1390,--.Wij willen u 
daarvoor heel hartelijk bedanken! 
 
In vertrouwen 
Op donderdag 24 september van 14.00-16.00 uur komt 
gespreksgroep ‘In vertrouwen’ weer bijeen. Ditmaal 
gaan we met elkaar in gesprek n.a.v. de overbekende 
gelijkenis over ‘De verloren zoon’ (Lucas 15:11-32). 
Zouden we daar met elkaar toch weer door verrast 
kunnen worden? We gaan het ontdekken. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Verbonden aan de gemeente van de Nieuwe Kerk in 
IJmuiden 
Op zondag 27 september zal ondergetekende tijdens 
de ochtenddienst (aanvang: 10.00 u.) ‘officieel’ 
verbonden worden aan de gemeente van de Nieuwe 
Kerk te IJmuiden-West. Collega ds. C. Haasnoot uit 
Lisse, die al een aantal jaren pastoraal werk heeft 
verricht in deze gemeente tijdens vacature-tijd, zal 
hiertoe een zegen over mij uitspreken. Mocht u deze 
dienst willen bijwonen of willen volgen via 
kerkdienstgemist.nl (alleen audio), weet u daartoe dan 
van harte uitgenodigd. Voor evt. nadere informatie zie: 
www.denieuwekerk.nl 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Meeting Place international church 
De Meeting Place international church (MPic) is een 
jonge, startende gemeente van Engelssprekenden in 
Haarlem. Nadat ze een periode geen samenkomsten 
konden hebben vanwege de corona-maatregelen, 
waren ze op zoek naar een vaste plek voor hun 
kerkdiensten. We helpen deze gemeente graag door 
hen onderdak te bieden in ons gebouw. Zij zullen vanaf 
eind september elke eerste en derde zondag van de 
maand om 16 uur hun dienst houden in onze kerkzaal. 
We hopen en bidden voor deze zustergemeente dat ze 
mogen groeien en steeds meer mensen zullen 
bereiken met het goede nieuws van onze Heer Jezus 
Christus. 
Meer informatie over MPic kunt u vinden op hun 
website www.meetingplaceic.com 
 
Belangrijk verzoek van de kerkenraad aan alle 
bezoekers van de kerkdiensten en andere 
activiteiten in ons kerkgebouw 
Helaas neemt het aantal besmettingen met het corona-
virus, ook in onze omgeving, weer toe. Het is daarom 

des te belangrijker dat we ons allemaal aan de 
basisregels (blijven) houden. Desinfecteer uw handen 
bij binnenkomst en houd onderling 1,5 meter afstand. 
We zien in de afgelopen periode dat het ons niet goed 
lukt om onderling steeds voldoende afstand te houden. 
Wat de kerkdiensten betreft gaat het met name mis bij 
het uitgaan van de kerkdienst. Het is van groot belang 
dat we ook aan het einde van de dienst in de rijen, in 
de gangpaden en in de hal van de kerk voldoende 
afstand houden. En dat gebeurt nu vaak niet. Wilt u 
daar bij het volgende kerkbezoek aandacht aan 
schenken en het nodige geduld betrachten? Ook bij de 
doordeweekse activiteiten is oplettendheid geboden. 
Zorg dat de onderlinge afstand – ook bij 
groepsgesprekken – wordt gerespecteerd. Zet de 
stoelen op voldoende afstand van elkaar. Het zou zo 
jammer zijn als we binnenkort zouden moeten 
besluiten om weer ‘een stap terug’ te doen. Alleen als 
iedereen meedoet, kunnen we dat hopelijk voorkomen. 
Hartelijk dank alvast voor ieders medewerking! 
Esther Jochem, voorzitter kerkenraad 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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