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Week 44, 1 november 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 
Nieuwe coronamaatregelen voor kerkbezoek 
LET OP: We mogen mensen niet meer binnenlaten als 
het maximumaantal van 30 is bereikt. Meldt u zich 
daarom op tijd aan.  
De aanmelders krijgen zaterdag voor 12.00 uur bericht 
of zij de dienst wel of niet kunnen bijwonen. Bent u als  
vaste bezoeker verhinderd of komt u met minder 
personen? Geef dit dan ook uiterlijk vrijdagmiddag aan 
ons door. 
Kinderen en tieners moeten ook aangemeld worden. 
Kinderen/tieners die naar de kinderkerk of tienerkerk 
gaan, tellen niet mee. Kinderen of tieners die de hele 
dienst in de kerkzaal blijven, wel. 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. 

 
Aanmelden dankdienst voor gewas en arbeid 
Op woensdag 4 november is er ’s avonds een 
dankdienst voor gewas en arbeid. 
Wilt u deze dienst bijwonen? Dan ontvangen wij graag 
uw aanmelding vóór 12.00 uur op 4 november. 
Staat u als ‘vaste bezoeker’ op de lijst voor elke 
zondag en komt u niet naar de dankdienst? Dan 
ontvangen wij graag een afmelding vóór 12.00 uur.  
Dit geldt ook voor onze kerkleden zonder internet. Zij 
kunnen zich vóór 12.00 uur afmelden via 023-5440855. 
Clarence, Bert en Joke 

 
Kerkdienst deze week 
Zondag 1 november 2020 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Wim Scheltens, Lunteren  
Organist Aldert Fuldner  
Gastvrouw Greet Klaassen  
Kindernevendienst Marieke  
Online Evelyn  
 Knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk  
   
Kerkdienst deze week (vervolg) 
Woensdag 4 november 2020 om 19.30, Dankdag  
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
Organist Hans Jütte 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
 
Geen Heilig Avondmaal 
De kerkenraad heeft besloten de viering van het Heilig 
Avondmaal deze zondag niet door te laten gaan. Ook 
een lopende viering draagt op dit moment te veel 
risico's met zich mee. We hopen op zondag 3 januari 
wel weer een viering te kunnen hebben. 
 
Orde van dienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 213 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 (staande). 
- Stil gebed, votum en groet. 
- Lied 195, Klein Gloria (waarna allen gaan zitten). 
-  
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Lied 836: 1, 2 en 3  
- Woord voor onderweg: Leviticus 19: 1-4, 11-18 
- Lied 836: 4 en - 5  
 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Moment voor de kinderen 
- Lied: Lees je Bijbel, bid elke dag. 
 
- De Bijbel open: Psalm 42 
- Lied: Psalm 42: 1 en 3 
- Verkondiging: Liedje van verlangen 
- Lied: Lied 913 door zanggroep opgenomen en  
 -gevraagd door Joke van de Broek 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader. 
 
- Mededelingen  
- Collecten. 
- Slotlied: Psalm 79: 5 
- Zegen, waarna lied ‘Amen, amen, amen’, Lied 415: 3 
- Orgelspel 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Kerkdienst volgende week 
Zondag 8 november 2020 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Arjen van der Spek, 

Zwartsluis 
 

Organist Aart Jan Huizing  
Gastvrouw Carla levens  
Tienerdienst Auke  
Kindernevendienst Marianne  
Online Paula  
 knd.pelgrimkerk@gmail.com  
Collecten 1. Jeugd, 2. Kerk  
 
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.  
 
Strengere corona-maatregelen: hoe nu verder? 
Eerder hebben we via de weekbrief laten weten dat we 
hebben moeten besluiten om gedurende de maand 
oktober de activiteiten van de Leeskring en de 
gespreksgroep In Vertrouwen niet te laten doorgaan en 
ook het Inloopcafé gesloten te houden. Hoe nu verder? 
Komende dinsdagavond vergadert het moderamen. 
We zullen dan – vooruitlopend op de 
kerkenraadsvergadering van 17 november a.s. - 
bespreken en beslissen welke activiteiten de komende 
maand(en) doorgang kunnen vinden en welke niet. In 
ieder geval blijft het inloopcafé komende woensdag 
nog gesloten. Laten we met en voor elkaar bidden om 
wijsheid en goede beslissingen. Nadere berichten 
volgen volgende week via de weekbrief.  
Namens kerkenraad en moderamen, Esther Jochem 
 
Bedankje 
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat wij zondag 
mochten ontvangen. We hadden het al gehoord want 
we kunnen de kerkdiensten gelukkig goed volgen, al is 
het wel een gemis om niet naar de kerk te komen. 
Met mij gaat het de goede kant op gelukkig, al ben ik 
nog wel erg moe. Met Mieke haar pols gaat het goed, 
ze kan alles weer doen, ondanks dat het een zwakke 
plek blijft. Allen de hartelijke groeten van ons. 
Pum & Mieke van Riessen. 
 
dankbaar uit de brievenbus gehaald en ervaren als 
ware cadeautjes. Zij wil iedereen veel kracht en Gods 
zegen toewensen in deze bijzondere tijd en hoopt jullie 
na de Corona-tijd weer te zien. Tot die tijd volgt ze 
iedere zondag de dienst via de tv. Veel dank ook aan 
de mensen die dit mogelijk maken! Hartelijke groet, 
Irma van Groningen 
 
 
 
 

Wandelen met God? 
Wat zou het fijn zijn als we allemaal weer in de kerk 
mogen samenkomen. 
In zijn preek van afgelopen zondag nam Sicco hier al 
een voorschot op. Zo willen wij in de komende tijd een 
start gaan maken met het opzetten van (een) 
zogenaamde huisgroep(en). Een plek waar we elkaar 
kunnen ontmoeten, waar we onze vragen en 
(on)zekerheden kunnen delen, waar we ons geloof 
kunnen verdiepen en met en voor elkaar kunnen 
bidden. 
Kort gezegd: een veilige plek waar we elkaar kunnen 
opbouwen en bemoedigen. 
 
In eerste instantie zullen we elkaar online gaan 
ontmoeten, maar zodra het weer mag zullen we elkaar 
‘live’ treffen. Hoe vaak, in welke vorm, hoe groot, etc., 
dat gaan we inventariseren. Voorlopig is het de 
bedoeling dit in de avond te doen. 
 
Heb jij of heeft u interesse om deel te nemen aan een 
huisgroep, meldt u zich dan aan bij Evelyn Cok of Aad 
Vuyk (5292199/aadvuyk@gmail.com) of bij Sicco 
Zijlstra (5473635/siccozijlstra@pelgrimkerk.nl).  
Brave Conference 202 
De kerk heeft via Geloven in de stad  een uitnodiging 
ontvangen voor de 'Brave Conference 2020' Twee 
digitale avonden alleen voor vrouwen met o.a. Sharon 
Thera-Kips. Via deze link kunt u extra informatie krijgen 
en kaarten bestellen: www.wijzijnbrave.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 
 
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 
 

mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
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Kerstkaarten 
Vanaf vandaag, iedere zondag, voor en na de dienst, 
tot 11.30, kerstkaarten te koop, coronaproof, in de Ida 
Felderhofzaal. Welkom! 
 
Inzamelen voor Voedselbank van het 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. 
Helpt u ons? 
 
Deze voedselbank is voor mensen die na een periode 
bij de reguliere voedselbank, hun leven 
nog niet goed op de rails hebben kunnen krijgen. Zij 
worden door Het Open Huis gescreend en geholpen en 
kunnen nog 2 jaar bij deze voedselbank terecht. 
We hebben het hele jaar al een krat in de hal van onze 
kerk staan, waarin wij verschillende producten 
verzamelen, zoals:  
Toiletartikelen (zeep, doucheschuim, shampoo, 
tandpasta en tandenborstels) 
Blikjes vis, olijfolie, zakjes saus in droge vorm voor 
bijvoorbeeld nasi en macaroni 
Blikken bonen, soep, potten saus 
Wasmiddelen en wat u maar kunt bedenken. 
Leuk zijn de acties bij de supermarkt 2 halen 1 betalen 
of andere acties. 
 
Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de 
Diaconie: NL74INGB0003135668 t.n.v. het Open Huis. 
De diaconie wil graag 1x in de maand de krat brengen 
naar het Open Huis. U kunt de producten brengen op 
zondagochtend, helaas voorlopig niet nog niet op 
woensdag bij het inloopcafé. 
Heel hartelijk dank, de Diaconie 
 
Handschoenen voor de straatjournaalverkopers in 
het Kerstpakket 2020. 
Elk jaar zorgen wij als diaconie voor een attentie in het 
Kerstpakket van de straatjournaal verkopers. 
Dit jaar gaan we handschoenen inzamelen voor het 
pakket.  
Er staat een mand 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. 
Deze actie loopt tot 15 december a.s., dan moeten 
we ze inleveren. 
Helpt u weer mee? 
De Diaconie 
 
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 

 

 

Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 

 

Beste gemeenteleden 

Kerst 2020 nadert, en het zou zo maar een bijzondere 
Kerst kunnen worden met al de beperkingen als gevolg 
van corona. Toch kijken wij hoopvol uit naar de viering 
van de komst van Jezus, Hij is het licht waar mensen 
naar uitkijken! Wij willen zelf ook proberen een licht te 
zijn voor de mensen om ons heen, juist nu in deze 
bijzondere tijd. 

Niet alleen familie en vrienden, ook de kwetsbare 
mensen om ons heen hebben onze aandacht nodig. 
Die mensen vinden we bijvoorbeeld in het Open Huis 
Boerhave in Schalkwijk. Al jaren een succesvol inloop 
maatschappelijk centrum. Als Pelgrimkerk brengen wij 
1x per maand daar uw ingebrachte voedsel en andere 
producten voor de voedselbank naar toe. Ook ontvangt 
de diaconie regelmatig giften ten behoeve van het 
Open Huis. Zij zijn er heel erg blij mee. 

Nu wil het Open Huis een tweede locatie beginnen in 
Molenwijk. De afronding van vergunningen is in volle 
gang zodat de verbouwing kan starten. Naast een 
inloop centrum komt er ook de winkel van Woord en 
Daad, die nu gevestigd is in de oude V&D. 

De kerkenraad heeft in het voorjaar besloten om dit 
prachtige project 3 jaar lang fysiek en financieel te 
ondersteunen met de inzet van vrijwilligers en 3.500 
euro per jaar. Hoe gaan wij dit doen?   

Tegen de tijd dat de tweede locatie open gaat is er ook 
meer duidelijkheid over de inzet van vrijwilligers en 
voor welke werkzaamheden vrijwilligers gezocht 
worden. Wij zullen dan zeker een oproep doen om u 
aan te melden als vrijwilliger. Dit zal een 
samenhorigheid opleveren van Haarlemse 
kerkgangers onder elkaar. En aan de vrijwilligers 
worden geen zware eisen gesteld anders dan een 
opgeruimd karakter ☺.  

Door de corona kan de kleding- en boekenbeurs niet 
door gaan, altijd een bron van goede inkomsten voor 
het goede doel. Het moet dus allemaal anders. De 
diaconie zal, naast de handschoenenactie voor de 
straatjournaalverkopers, alle andere acties ten 
behoeve van het project Open Huis Molenwijk 
doneren. Ook hopen wij op jullie creativiteit om geld in 
te zamelen. En natuurlijk op de nodige giften aan de 
diaconie voor het Open Huis Molenwijk. 

Wat al wel gestart is, is de kerstkaarten actie: vanaf 1 
november zijn iedere zondag de kerstkaarten te koop, 
voor en na de kerkdienst, dit alles coronaproof! Ook 
komen wij graag bij u thuis met de kaarten (of jullie bij 
ons); niet meer dan drie tegelijk! U kunt hiervoor 
contact opnemen met Harmke van Dijk en/of Jeanne-
Marie Claus. 

mailto:pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl


De bekende taartbakacties na de kerkdienst kunnen 
helaas niet door gaan, maar daar hebben wij een 
oplossing voor: u kunt een taart bestellen voor een 
bepaald bedrag bij Regina Nagtegaal. Zij heeft 
taartenbakkers in haar bestand, die graag voor u aan 
de slag gaan! U kunt zich bij Regina of Jeanne-Marie 
ook aanmelden om iets anders te bestellen dan een 
taart. Bijvoorbeeld een draadjesvleesmaaltijd voor 2 
pers voor 10 euro, een stamppot voor 2, 3, 4 personen 
maar ook koekjes, borrelhapjes etc.. Steeds wel voor 
een bepaald bedrag ten behoeve van Open Huis 
Molenwijk. 

Maar er zijn talloze manieren waarop u geld kunt 
inzamelen: denk ook aan een mooie wandeling, 
gezellig bijkletsen in de natuur, kerststukjes maken, 
organiseer een thuisrestaurant zodat iemand lekker bij 
je kan komen eten; iemand wil zijn postzegels en oude 
ansichtkaarten of zilveren theelepels verkopen en de 
opbrengst aan OHM geven. Ook dit kan, vraag en 
aanbod! Wij zullen u regelmatig op de hoogte stellen 
van de voorgestelde activiteiten. Geef u op bij de 
diaconie met uw voorstel; wij hopen op veel reacties 
Ook als u andere voorstellen hebt om geld in te 
zamelen voor dit mooi project!  

Op zondag 15 november komen tijdens de kerkdienst, 
twee initiatiefnemers van het Open Huis Molenwijk, ons 
meer vertellen.  

Dank alvast voor u steun en medewerking.  
De diaconie  

 


