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Bijwonen kerkdienst 
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 27 september 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jaak Kooyman  
Organist Aart Jan Huizing  
Gastvrouw Adriana Verkuyl  
Kindernevendienst Elly/ Marieke  
 knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1.Eredienst, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 4 oktober 2020 om10.00 uur 
Voorganger Dhr. Hans Luttik, Haarlem 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Kindernevendienst Nog niet bekend 
 knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  
Zomeravondzang Grote of St. Bavo,  
27 september van 19.00 tot 20.00 uur 
Vesper – Michelle Mallinger, sopraan; Joost van 
Velzen, tenor; Anton Pauw, orgel; muziek van 
Beethoven en Mendelssohn. Aanmelden via 
www.bavo.nl/aanmelden-zomeravondmuziek 
 
 

 
Orde van dienst 
-Voorafgaand aan de dienst:  
orgelspel Aart Jan Huizing:  
‘Wer nun den lieben Gott lässt walten,’ 
Choral van J.S. Bach en  
Choral und Variation van G. Böhm. 
Aanvangslied:  
Luisteren naar (NLB) Psalm 146a: 1 en 4 
-Welkom door de ouderling. 
 
- Voorbereiding 
- Gemeente gaat staan 
-Luisteren naar intochtslied: Psalm 145: 1 
-Stil gebed/ Bemoediging en groet 
-Luisteren naar: Psalm 145: 2 
-Gemeente gaat zitten 
-Leefregel uit Galaten 5: 16 t/m 23 
-Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging:  
-Romeinen 8: 37-39 
- Luisteren naar (NLB) Lied 841: 1 en 2 
-Gesprek met de kinderen: “De kans van je leven” 
 
-Dienst van het Woord 
-Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
-Schriftlezing OT boek Ruth, hoofdstuk 1 
- Luisteren (NLB)  Psalm 146: 3 en 4 
-Verkondiging: “Op weg terug” 
-Orgelspel Aart Jan Huizing: Adagio uit Tocca en Fuga 
-in C van J.S. Bach 
 -Luisteren naar (NLB) Lied 913: 1, 3 en 4 
 
-Dankgebed en voorbeden 
-Mededelingen. 
-Collectes: 1. Eredienst, 2. Kerk 
-Luisteren naar Slotlied: (NLB) lied 416: 1, 2 en 3 , 
Gemeente gaat staan 
-Zegen 
-Luisteren naar: (NLB) lied 416: 4  
 
-Orgelspel door Aart Jan Huizing 
 uit 3e concerto del Sigr. Meck van J.G. Wather. 
 
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.  
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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Spreekuur 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. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Handschoenen voor de straatjournaalverkopers in 
het Kerstpakket 2020  
Het is nog volop zomer en dan denken we alweer 
vooruit aan Kerst. Elk jaar zorgen wij als diaconie voor 
een attentie in het Kerstpakket van de straatjournaal 
verkopers. Weet u nog? Afgelopen jaar waren dat 
sjaals. Wat heeft u geweldig hieraan meegedaan. 
Gebreid, gehaakt en gekocht. De opbrengst was 
overdonderend.  
Dit jaar willen we handschoenen in het pakket doen.    
Deze gaan we dus weer inzamelen.   
De mand staat al in de hal waar u de handschoenen in 
kunt doen. Het gaat om nieuwe handschoenen voor 
volwassenen.  
Totaal hebben we weer 100 paar handschoenen 
nodig.  
 
Voedselbank Open Huis 
Ondanks Corona en een beperkt aantal mensen die 
naar de kerk gaan, willen we u toch dringend vragen 
om te helpen bij het inzamelen van voedsel en 
huishoudproducten voor de voedselbank  van het 
Open Huis.  
Juist door deze Corona-tijd zijn er nog meer mensen 
die van Het Open Huis hulp ontvangen en ook nodig 
hebben. 
Vorige week dinsdagmiddag is de inhoud van het krat 
naar Het Open Huis gebracht. Ze waren er erg blij 
mee. Het krat is dus weer leeg. Helpt u weer mee om 
het te vullen? 
Hartelijke groeten, Regina Nagtegaal 
 
Website Pelgrimkerk 
Kijk op de website van de Pelgrimkerk als je de foto's 
en het gedicht van de overspringdienst van 13 
september jl. wilt zien! 
De leiding van de kindernevendienst 
 
Lieve mensen 
Inmiddels zijn we ons steeds meer aan het settelen in 
ons nieuwe huis. Heel graag willen we jullie bedanken 
(naar aanleiding van de oproep van Rita en Peter) voor 
het helpen met een deel van onze inboedel. We zijn er 
heel erg blij mee en voelen ons heel dankbaar dat er 
zulke lieve mensen zijn zoals jullie die ons wilden 
helpen! Zonnige en blije groet, 
Froukje, ook namens mijn zoon Niels van 11 jaa 
 
Open Doors Jemen 
Bid voor de inwoners van Jemen. 
Het land is al jaren in oorlog en door de corona-
uitbraak is de situatie erg schrijnend. 
Bid om Gods genade en vrede, voor christenen en 
moslims, want alleen Hij kan deze situatie keren. 
Sarita Kooyman 
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