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Bijwonen kerkdienst 
Door de coronamaatregelen moeten we de bezoekers 
registreren voor eventueel contactonderzoek en voor 
eventuele controle op het hanteren van de regels. Wilt 
u een kerkdienst bijwonen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 
om 18.00 uur een mail naar 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl. Heeft u geen 
mail? Vraag dan even hulp van iemand met mail om u 
aan te melden.  
 
Nieuwe coronamaatregelen voor kerkbezoek 
Vanaf deze week mogen nog maximaal 30 bezoekers 
de kerkdienst bijwonen (naast de mensen die een taak 
hebben tijdens de dienst).  
LET OP: We mogen mensen niet meer binnenlaten als 
het maximumaantal is bereikt. Meldt u daarom op tijd 
aan om teleurstelling bij de deur te voorkomen.  
De aanmelders krijgen zaterdag voor 12.00 uur bericht 
of zij de dienst wel of niet kunnen bijwonen. Een aantal 
kerkgangers heeft zich opgegeven voor het bijwonen 
van alle kerkdiensten. Bent u als vaste bezoeker 
verhinderd of komt u met minder personen? Geef dit 
dan ook uiterlijk vrijdagmiddag aan ons door, zodat we 
de vrijgekomen plaats(en) weer kunnen gebruiken. 
Kinderen en tieners moeten ook aangemeld worden. 
Kinderen/tieners die naar de kinderkerk of tienerkerk 
gaan, tellen niet mee met het maximumaantal 
bezoekers. Kinderen of tieners die de hele dienst in de 
kerkzaal blijven, tellen wel mee. Geef daarom bij het 
aanmelden aan of hij of zij naar hun eigen dienst gaan. 
We houden bij het aanmelden rekening met de 
volgende aandachtspunten: 

• Mensen zonder internet kunnen de dienst niet 
online volgen en hebben daarom voorrang bij 
de toewijzing.  

• We kijken naar de bezoekhistorie om alle 
kerkgangers evenveel kans te geven om een 
kerkdienst bij te wonen. Het kan daarom  
gebeuren dat een regelmatige kerkganger 
niet kan komen. 

• Onze ‘vaste’ bezoekers krijgen geen voorrang 
op overige aanmelders.  
 

Mondkapje 
Het dragen van een mondkapje wordt aanbevolen 
tijdens het binnenkomen en verlaten van de kerk.  
Voel u vrij om het mondkapje op te houden tijdens de 
kerkdienst.  
We vragen u dringend om mee te werken aan deze 
afspraken. 

Clarence Henstra 
 
 
 

 
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 11 oktober 2020 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate, Ermelo  
Organist Barend van der Kamp  
Gastvrouw Adrian Verkuyl  
Tienerdienst Tom en Lynn (online)  
Kindernevendienst Evelyn  
Elly knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk  
  
Kerkdienst volgende week 
Zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. G. Baalbergen, 

Bennekom 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Greet Reede 
Kindernevendienst Marianne 
Paula knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
 
Orde van dienst 
Welkom door ouderling 
Intochtslied: Psalm 27: 7  
Onze hulp en groet 
 
10 Woorden 
Lied 909: 1 en 2 
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
 
Gebed om de Heilig Geest 
Lezing OT: Psalm 36 
Psalm. 36: 2 en 3A 
Lezing Evangelie van Johannes 4: 5-14 
Lied 686: 2 en 3 
Preek:’ Bij U is de bron van het leven ‘ 
Lied 503: 1 en 4 
 
“Inzameling der gaven”  
 
Mededelingen 
 
Gebeden met aansluitend het Onze Vader 
Lied 416: 1 en 4 
Zegen 
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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 
 
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.  
 
Spreekuur predikant 
Ook nu nog 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 
 
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. 
Tevens kunt u alvast een jaarboekje 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. 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.  
Regina Nagtegaal 
 
Oost-Afrika 
In een kleine gemeenschap in Ethiopië is de lokale 
kerk met hulp van Open Doors in 2018 een school 
gestart. Een school voor christelijke kinderen en 
moslimkinderen. Dankzij de school krijgt een grote 
groep kinderen nu goed onderwijs en is de relatie 
tussen moslims en christenen aanmerkelijk verbeterd. 
Dank de Here God dat de school deze brugfunctie 
heeft. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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