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Week 42, 18 oktober 2020

 
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.  
We vragen u dringend om mee te werken aan deze 
afspraken. 

 
Nieuwe coronamaatregelen voor kerkbezoek 
Vanaf deze week mogen nog maximaal 30 bezoekers 
de kerkdienst bijwonen..  
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 een 
keer niet kan komen. 

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

 
Mondkapjes 
Tijdens het betreden en verlaten van het gebouw en de 
kerkzaal dient u een mondkapje te dragen. Eenmaal op 
uw zitplaats mag het worden afgenomen, maar dat 
hoeft niet. 

Clarence Henstra 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Zondag 18 oktober 2020 om10.00 uur 
Voorganger Garbrich Baalbergen, B’kom 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Greet Reede 
Kindernevendienst Marianne 
Online Paula 
 knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
 
Orde van dienst 
Orgelspel en welkom 
 
We luisteren naar Lied 216 (staande) 
Stil Gebed en Begroeting 
 
Gebed om ontferming 
Woord van bemoediging 
We luisteren naar Lied 885 
 
Gebed 
 
Voor oud en jong 
Orgelspel Kinderen naar de kindernevendienst  
 
Schriftlezing: Genesis 4:1-16 
We luisteren naar Psalm 146: 1 (Ps. Mel), Psalm 146:3 
(melodie Prijs de Heer met blijde galmen)  
Psalm 146c: 7 
Verkondiging 
Orgelspel  
 
Gebeden 
 
Aankondiging collecten 
Mededelingen 
 
We luisteren naar Lied 418:1, 2 en 3 (staande) 
Wegzending en zegen 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele 
voorbeden in de consistorie doorgeven. Doordeweeks 
kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-
ouderling.  
 
Zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Jeroen Kiel 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Marieke 
Online Evelyn 
 knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. NBG, 2. Kerk 

mailto:kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/


Spreekuur predikant 
Voel u vrij om contact met mij op te nemen, ook buiten 
de normale ‘telefonische spreekuurtijd’ van  
09.00 – 10.00 uur om. Ik ben, zoals velen, het grootste 
gedeelte van de dag thuis en bereikbaar. Telefoon: 
023-5473635, email: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 

 
Dorcas voedselactie 
In verband met corona zal de Dorcas voedselactie  dit 
jaar uitsluitend via collectes en giften worden 
georganiseerd. De diaconiecollectes van zondag 1 
november en dankdag woensdag 4 november zijn 
bestemd voor deze actie. Ook kunt u tot en met 7 
november een gift overmaken op het rekeningnummer 
van de diaconie (NL74INGB 0003135668) o.v.v. 
Dorcas.  
Laten we de allerarmsten niet vergeten! 
Alvast onze dank voor uw bijdrage. 
De Diaconie 
 
Bericht van de Beroepingscommissie 
Beste allemaal, inmiddels hebben we een aantal 
intensieve vergaderingen/overleggen achter de rug. 
We hebben besloten om de vacature  
(predikant – wtf 0,4) nogmaals te publiceren in het 
Nederlands Dagblad. Afgelopen woensdag 14 oktober 
en zaterdag 17 oktober zal deze in genoemde krant te 
lezen zijn. Vervolgens zal deze nog beschikbaar blijven 
op de vacaturesite van de bewuste krant. 
Belangstellenden kunnen tot 1 november reageren. Na 
1 november hopen we mogelijke sollicitanten verder te 
spreken. Voor vragen kunt u ons vanzelfsprekend 
benaderen. Via deze weg zullen we u regelmatig op de 
hoogte houden van mogelijke nieuwe ontwikkelingen.  
Namens Christina Stolp, Annelies Prins, Chris 
Leerlooijer en Aad Vuyk, 
Vriendelijke groet, Nanda Klaassen 
 
Uitnodiging 
Omdat we in deze coronatijd graag creatief willen zijn, 
hebben wij als zanggroep het volgende voorstel: 
Er is vast wel een lied dat u erg aanspreekt. 
Wij willen dat, als het mogelijk is, graag voor u zingen 
en laten opnemen, zodat we het op een bepaald 
moment, in of voor de kerkdienst, kunnen laten horen. 
We zien er naar uit uw reacties te ontvangen. 
Namens de zanggroep, Sarita Kooyman 
 
Jaarboek Pelgrimkerk 2020-2021 
Deze zondag, 18 oktober is de laatste dag dat u het 
jaarboek kunt bestellen.  
U kunt het jaarboek bestellen op de lijst in de kerk of 
telefonisch bij mij, Bertie Roffel, 023-5246169 of via 
jaarboekje@pelgrimkerk.nl  
 
Kerstconcert Sela 2020 – samen kijken? 
Onder de titel ‘Als alles duister is’ geeft de bekende 
muziekgroep Sela op maandag 21 december a.s. een 
live video-kerstconcert vanuit de Martinikerk in 
Doesburg, samen met het Kampen Boys Choir. Het 
belooft een mooie en sfeervolle avond te worden. 
Zoals ze zelf zeggen: verstild èn vreugdevol! Zie: 
https://www.sela.nl/nieuws/417/kerst-met-sela.html. Je 
kunt voor dit concert individueel kaarten kopen (om 
thuis te kijken), maar er is ook een voordelig 
groepstarief (€ 7,50 per persoon). Het lijkt mij erg leuk 

om samen met anderen in de kerkzaal via het 
beamerscherm samen te beleven! Wanneer er genoeg 
gemeenteleden zijn die dit ook leuk vinden, dan zal ik 
onderzoeken of we dat (binnen de dan geldende regels 
en richtlijnen) kunnen realiseren. Vandaar nu al deze 
vraag: als je er op 21 december bij wilt zijn in de kerk, 
wil je mij dat dan (uiterlijk 1 november) laten weten? 
Geef daarbij ook even aan met hoeveel personen je 
denkt te komen. Ik hoop op veel reacties! 
Hartelijke groet, Esther Jochem 
(estherjochem@hetnet.nl, 023-5389 
 
Open Doors Niger 
Toen Abdoul christen werd, liet zijn familie hem weten 
dat hij nooit meer thuis hoeft te komen. Bid dat Abdoul 
wordt opgebouwd in zijn geloof, dat hij mag ervaren dat 
hij nooit alleen is, en dat hij wordt opgevangen door de 
lokale christenen. 
Sarita Kooyman 
 
Pelgrimnieuws 
Voor de rubriek "Uit de gemeente" ontvangen wij graag 
verhalen/stukjes over hoe u deze tijd beleeft en waar u 
zich mee bezighoudt. De redactie zal dit dan een 
mooie plek geven in de december editie van 
Pelgrimnieuws. Deze en alle overige kopij kunt u 
inzenden t/m 12 november 2020 naar 
pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl 
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