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Week 43, 25 oktober 2020

Nieuwe manier van collecteren 
Voor een betere doorstroming bij het verlaten van de 
kerkzaal verzoeken wij u om bij het binnenkomen 
voorafgaand aan de kerkdienst uw bijdragen in de 
collectezakken te doen. Het collectedoel wordt 
aangegeven bij de collectezakken.  
 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
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 (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: 
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, maar dat hoeft niet, dit worden 
afgenomen. 

Clarence Henstra 
Kerkdienst deze week 
Zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur, wintertijd 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Jeroen Kiel  
Gastvrouw Harmke van Leeuwen  
Medewerking Zanggroep Pelgrimkerk  
Soliste Marianne Wieringa  
Kindernevendienst Rita  
Online Jolyn  
 knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. NBG, 2. Kerk  
 
Orde van dienst 
Voor de dienst luisteren we naar: Gezang 440 : 1, 2 en 
4 (verzoeknummer, gezongen door zanggroep) 
Welkom (door ouderling) 
 
We luisteren naar: Lied 207 (door zanggroep) 
(gemeente staat) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten) 
Gebed van verootmoediging 
Apostolische vermaning: 1 Johannes 2: 3- 11 (NBG’51) 
 
We luisteren naar: Psalm 86: 4 (door zanggroep) 
Hoe gaat het met de kinderen? 
We luisteren naar: Opwekking 42 (YouTube-versie, 
Nederland zingt) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Genesis 4: 17- 6: 11 (NBV) 
We luisteren naar: ‘Dit is de taal van mijn hart…’ (Stef 
Bos) (door Marianne) 
Verkondiging: “Wandelen met God in boze tijden” 
We luisteren naar: ‘Mag ik dan bij jou…?’ 
(Claudia de Breij) (door Marianne) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
Collecte: 1) NBG, 2) Kerk  
 
We luisteren naar slotlied: Lied 905 : 1, 3 en 4 (door 
zanggroep) (gemeente staat) 
 
Zegen 
 
 

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


Kerkdienst volgende week 
Zondag 1 november 2020 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Wim Scheltens. Lunteren 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Kindernevendienst Marieke 
Online  
 knd.pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
  
Woensdag 4 november 2020 om 19.30 uur, Dankdag 
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
Organist Hans Jütte 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 

 

Collecte Nederlands Bijbelgenootschap 

Bijbelzondag: een dag om te vieren en te delen 

Vandaag 25 oktober is het Bijbelzondag. Misschien 

vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente 

Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de 

aangescherpte maatregelen?  

Stilstaan bij de Bijbel en ons realiseren dat wij een 

bijbel hebben en er in vrijheid uit kunnen lezen, is het 

allerbelangrijkste. Dit kunnen we in de kerk, met dertig 

gemeenteleden. En thuis, als we de dienst op afstand 

meevieren. Op Bijbelzondag denken we ook aan 

mensen die niet de beschikking hebben over een eigen 

leesbare bijbel. Daarom vragen we vandaag steun voor 

het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Doet u mee? U kunt bijdragen via de collecte in de kerk 

én online. 

Contactpersoon: Cor Visser. 

 
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 
 
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.  
 
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 

 

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 onder vermelding van "Dorcas". 
Alvast onze dank voor uw bijdrage. 
Laten we de allerarmsten niet vergeten! 
De Diaconie 
 
Kerstkaarten 
Ze zijn er weer…de kerstkaarten en andere wens 
kaarten! 
Vanaf volgende week zondag 1 november, iedere 
week, voor en na de kerkdienst , coronaproof, te koop 
in de Ida Felderhofzaal. 
Ook op afspraak komen wij bij u langs, of jullie bij ons, 
gezellig met een kopje koffie of thee….met niet meer 
dan drie tegelijk natuurlijk! De opbrengst gaat naar het 
goede doel, binnenkort leest u hier meer over. 
Hartelijke groet en dank alvast voor het kopen! 
Harmke van Dijk en Jeanne-Marie Claus 
 
Open Doors Latijns-Amerika 
Vorig jaar augustus werd pastor Plinio Salcedo uit 
Colombia in zijn eigen huis vermoord. Zijn vrouw Alba 
en hun kinderen Daniela en Sebastian missen hem 
enorm. 
Niet alleen in Colombia en Mexico, maar ook in andere 
landen in Latijns- Amerika worden christenen bedreigd 
omdat ze zich uitspreken tegen geweld. 
Bid om wijsheid voor voorgangers, dat ze met liefde en 
bedachtzaamheid de waarheid blijven benoemen. 
 
Kopij: Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail 
naar weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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