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Week 45, 8 november 2020

 
Geen verwarming 
De verwarming zal ook komende zondag niet werken  
en het zal dus koud is tijdens de dienst. 

Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Bijwonen kerkdienst 
Aanmelden of afmelden kan alleen via 
kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 
 
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.  

1. 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. 

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

 
Mondkapjes 
Tijdens het binnenkomen en verlaten van het gebouw 
en de kerkzaal moet u een mondkapje dragen. Op uw 
zitplaats hoeft u het mondkapje niet te dragen. 
 
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 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 

 
Kerkdienst deze week 
Zondag 8 november 2020 om 10.00 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  
   
Orde van dienst 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
Aanvangslied: Psalm 146 a: 1 (door de zanggroep ) 
Stil gebed en bemoediging 
 
Luisteren naar: Opwekking 717  
Gebed. 
Luisteren naar: Opwekking 331  
 
Kinderen naar de kindernevendienst 
 
Lezing Psalm 65 
Lied 381: 1, 3, 4 en 5 (door de zanggroep ) 
Verkondiging 1 Tessalonicenzen 5: 18 
Luisteren naar: Psalm 65: 5 en 6 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
“Collecte” 
 
Slotlied Lied 885: 1 en 2 (door de zanggroep) 
 
Zegen 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 15 november 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Peter van Dongen 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Jorijn 
Online Monique 
 Knd.Pelgrimkerk@gmail.com 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
 
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.  
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Coronamaatregelen november en december 
Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben we 
helaas moeten besluiten dat de activiteiten van de 
Leeskring en de gespreksgroep “In vertrouwen” tot het 
einde van het jaar niet doorgaan. Ook het inloopcafé 
blijft tot het einde van het jaar gesloten. Het is 
ontzettend spijtig, want we weten hoe deze activiteiten 
worden gemist. Jammer genoeg kan het niet anders. In 
het kerkgebouw kunnen de komende maanden 
doordeweeks (uitsluitend) nog vergaderingen of andere 
bijeenkomsten plaatsvinden van maximaal 8 personen 
(vanzelfsprekend met inachtneming van de hygiëne- 
en afstandsregels). Laten we hopen en bidden dat we 
straks kerst weer in minder beperkte omstandigheden 
kunnen vieren en dat het er na de jaarwisseling weer 
anders uit ziet. Blijf vooral naar elkaar omzien. 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,  
Esther Jochem 
 
Spaardoel kindernevendienst 
Wij sparen met de kindernevendienst voor het 
kinderziekenhuis in Gambia. 
Dat gaat in deze tijd anders omdat veel kinderen de 
kindernevendienst online volgen. Je kunt een bedrag 
storten op NL73 INGB 0003452876 t.n.v. de 
penningmeester van de Gereformeerde Kerk Haarlem 
west. Onder vermelding van: 
Spaardoel Kindernevendienst 
Natuurlijk staat in zaal 3 ook een  koffertje. Voor de 
kinderen die in de kerk zijn. 
Wij houden jullie regelmatig op de hoogte hoeveel 
knikkers er in de pot zitten. (5€= 1 knikker) 
Sparen jullie mee? 
Groeten van de leiding 
 
Kaarten te koop 
Kerst en andere wens kaarten te koop, voor en na de 
dienst, in de Ida Felderhof zaal! Welkom! 
Of bel ons, dan komen wij langs, of jullie bij ons. 
Harmke van Dijk , Jeanne-Marie Claus 

 
Wandelen met God? 
Wat zou het fijn zijn als we allemaal weer in de kerk 
mogen samenkomen. 
Om naast elkaar te zitten,  te zingen, te luisteren en na 
afloop koffie te drinken. 
Elkaar te zien en te spreken om te horen hoe het met 
iedereen gaat. 
Zaken die vóór de pandemie zo gewoon waren en 
waarvan we nu merken hoe kostbaar dat is. 
 
Helaas zit dit er voorlopig nog niet in en moeten we het 
doen met de kleine groep die op zondag in de kerk 
samen mag komen. Maar ondanks deze maatregelen 
willen we toch op zoek gaan naar een mogelijkheid om 
iets met elkaar te ondernemen. 
 
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 hebt u interesse om deel te nemen aan een 
huisgroep, meld u dan aan bij Evelyn Cok of Aad Vuyk 
(5292199/aadvuyk@gmail.com) of bij Sicco Zijlstra 
(5473635/siccozijlstra@pelgrimkerk.nl).  
 
Open Doors Nigeria 
Jonge mensen, die een keuze voor God gemaakt 
hebben, worden heel vaak uit hun familie verstoten en 
zelfs mishandeld. Zij hebben uw gebed nodig. 
Ook zitten nog steeds tientallen meisjes gevangen 
door Boko Haram. We weten vaak niet hoe het met 
hen gaat. Bid voor deze meisjes en voor hun families, 
die nog elke dag uitkijken naar hun thuiskomst 
Sarita Kooyman  
 
Kerstconcert Sela 
Op het idee om – als de regels het dan toelaten – op 
maandag 21 december samen in de kerkzaal het 
kerstconcert van Sela te beleven, hebben al meerdere 
gemeenteleden positief gereageerd! Ik ga verdere 
voorbereidingen treffen. Meer info volgt later. Je kunt je 
ook nog steeds bij mij opgeven, want de zaal is nog 
niet ‘vol’. Hartelijke groeten, Esther Jochem (023-
5389141, estherjochem@hetnet.nl). 
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