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Week 40, 4 oktober 2020

 
Bijwonen kerkdienst 
Door de coronamaatregelen moeten we 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 4 oktober 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Hans Luttik, Haarlem  
Organist Cees Verschoor  
Gastvrouw Greet Klaassen  
Kindernevendienst Rita  
Jorijn/Evelyn knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 11 oktober 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate, Ermelo 
Organist Barend van der Kamp 
Gastvrouw Adrian Verkuyl 
Kindernevendienst Evelyn 
Elly knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Diaconie, 2 Kerk 
 
Spreekuur predikant 
Ook nu nog, ben ik 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).  
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst luisteren naar orgelspel: 
Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam (Evangelische 
liedbundel 343) 
 
Welkom door ouderling 
 
Introductie door voorganger  
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
 
Luisteren naar  

LB. 912: Neem mijn leven, laat het, Heer  

Toewijding: Gebed van Franciscus  
 
Gebed  
Schriftlezing: Handelingen 3: 1-10  Handelingen 3: 1 - 10 
Luisteren naar YouTube:   
Opwekking 832: Jezus Overwinnaar 
https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU  
Verkondiging: Geef wat je hebt   
Luisteren naar improvisatie door Cees Verschoor 
 
Dankgebed en voorbeden afgesloten met het Onze 
Vader 
 
Mededelingen 
 
Collectes   
 
Luisteren naar 
Evangelische liedbundel 382: Heer uw licht en liefde 
schijnen  
 
Zegen 
Orgelspel 
 
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.  
 
Oproep vrijwilliger registratie kerkdienstbezoek 
Wie wil meehelpen bij de aanmelding van bezoekers 
van onze diensten? Het is iets dat je vanuit huis kunt 
doen en vraagt niet veel tijd. Wel moet de mail 
regelmatig worden gelezen. Het team dat nu de 
aanmelding verzorgt is klein en bovendien reislustig, 
dus een stabiele factor zou zeer welkom zijn. 
Aanmelding via: Scriba@pelgrimkerk.nl 
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Pas op de plaats: geen Inloopcafé, Leeskring en 
gespreksgroep ‘In vertrouwen’ gedurende de 
maand oktober 
Met het oog op de aanzwellende ‘tweede golf’ aan 
COVID-19 besmettingen en de door de overheid 
afgekondigde aanscherping van geldende 
veiligheidsmaatregelen, heeft met een groot aantal 
betrokkenen overleg plaatsgevonden over het al dan 
niet doorgaan van het wekelijkse inloopcafé en de 
tweewekelijkse bijeenkomsten van zowel de Leeskring 
als gespreksgroep ‘In vertrouwen’. Hoewel het moeilijk 
en pijnlijk is om hiertoe te moeten besluiten, is toch de 
knoop doorgehakt om in ieder geval gedurende de 
maand oktober de genoemde activiteiten niet door te 
laten gaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen tijdens 
de komende weken (verder aanzwellen of juist weer 
iets afvlakken van de ‘tweede golf’) zal bekeken 
worden of en evt. op welke wijze deze activiteiten na 
oktober weer kunnen worden voortgezet. 
Laten we met en voor elkaar bidden om wijsheid (vgl. 
Jakobus 1:5) om goed te reageren op de 
omstandigheden waar we in deze tijd van 
aanhoudende corona-crisis mee te maken hebben. En 
laten we als broeders en zusters zo goed mogelijk naar 
elkaar blijven omzien en bij elkaar betrokken blijven nu 
we elkaar noodgedwongen in de komende weken weer 
minder vaak kunnen ontmoeten. 
Namens de kerkenraad, ds. Sicco Zijlstra 
 
Jaarboek Pelgrimkerk 2020-2021 
Ook dit jaar komt er een nieuw jaarboek. U kunt 
redactionele wijzigingen doorgeven via 
jaarboekje@pelgrimkerk.nl. Graag voor 15 oktober 
aanstaande. Tevens kunt u alvast een boekwerk 
bestellen via bovengenoemd mailadres of invullen op 
de lijst in de kerk of telefonisch bij mij bestellen. 
Bertie Roffel, tel. 023-5246169 
 
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. Afgelopen jaar waren dat sjaals. Wat heeft 
u geweldig hieraan meegedaan.  
Dit jaar willen we handschoenen in het pakket doen.  
De mand staat al in de hal waar u de handschoenen in 
kunt doen. Het gaat om nieuwe handschoenen voor 
volwassenen. We hebben 100 paar 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.  
Juist door deze Corona-tijd zijn er nog meer mensen 
die van Het Open Huis hulp nodig hebben. 
De inhoud van het krat is naar Het Open Huis 
gebracht. Helpt u weer mee om het te vullen? 
Regina Nagtegaal 
 
Wie komt ons helpen? 
Kijk deze zondag om 9.20 uur naar NPO2  
"Zie je zondag" om 9.20.  
(Over het Open Huis Schalkwijk) Ook volgende week.  
 

Zoals u weet worden er in Het Open Huis in Haarlem 
voedselpakketten verstrekt aan mensen die niet (meer) 
in aanmerking komen voor een voedselpakket van 
Voedselbank Haarlem. Dit zijn er op dit moment 28. 
huishoudens. We hebben door vertrek van een aantal 
vrijwilligers nieuwe vrijwilligers nodig! Heeft u tijd op 
donderdagmorgen van 09.30-12.15 uur? We hebben 
de volgende vrijwilligers nodig: 
-1. Vrijwilligers die meehelpen pakketten samenstellen. 
Klein beetje sjouwen hoort erbij. 
-2. Een chauffeur die op donderdagmorgen met de 
bestelauto van Het Open Huis naar Voedselbank 
Haarlem rijdt om overgebleven verse producten op te 
halen. Klein beetje sjouwen en tillen hoort er bij.  
-3. Een vrijwilliger die bulk producten gaat inkopen. 
Helaas is door de Corona crisis de inzameling van 
producten door kerken op een laag pitje komen te 
staan. We ontvangen wel giften, waardoor we zelf 
producten kunnen inkopen. Dit hoeft niet op 
donderdag. 
Vrijwilligers worden in een rooster ingeroosterd.  
Lijkt het je leuk? Heb je vragen of interesse? Je kunt 
contact opnemen met Dorothé Kruijff, 06-39004856 of 
mailen dkruijff@hetopenhuishaarlem.nl 
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