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Week 46, 15 november 2020

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Bijwonen kerkdienst 
Aanmelden of afmelden kan tot vrijdag 18.00 uur 
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. 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 15 november 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist/pianist Peter van Dongen   
Zanggroep  Pelgrimkerk   
Gastvrouw Harmke van Leeuwen   
Collecten 1. Missionair werk, 2.Kerk   
Kindernevendienst Joijn/ Monique   
    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 22 november 2020 om 10.00 uur, Voleinding 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Collecten 1. Zending, 2. Kerk 
Kindernevendienst Elly/ Marieke 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst luisteren we naar: Gezang 143: 1, 2 en 
4 (NH-bundel 1938) (verzoeknummer, gezongen door 
zanggroep) 
Welkom door ouderling 
 
We luisteren naar: Psalm 87: 1 en 2 (door zanggroep) 
(gemeente staat) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet  
We luisteren naar: Psalm 87: 3 en 4 (door zanggroep) 
(hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed 
‘Het Open Huis’ in beeld (korte toelichting + film) 
We luisteren naar: ‘Als je geen liefde hebt voor 
elkaar…’ (YouTube-versie, Nederland zingt) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing O.T.: Genesis 18: 1-8 (NBV) 
Schriftlezing N.T.: Hebreeën 13: 1-2, 15-16, 20-21 
(BGT) 
We luisteren naar: Lied 838 : 1 en 2 (door zanggroep) 
Verkondiging: “Offers waar God van houdt” 
We luisteren naar: Lied 1005: 1, 4 en 5 (door 
zanggroep) 
 
Dorothé Kruijff vertelt over het maatschappelijk 
centrum van ‘Het Open Huis’ 
 
Muzikaal intermezzo: ‘Ik wil jou van harte dienen…’ 
(Opwekking 378) (door Peter v. Dongen op vleugel) 
 
Freek Prins vertelt over ‘Het Open Huis’ en de plannen 
m.b.t. een nieuw initiatief in Molenwijk 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
We luisteren naar slotlied: Lied 969 (door zanggroep) 
(gemeente staat) 
 
Zegen 
 
[Collecten: 1) Missionair Werk, 2) Kerk bij de uitgang] 
 
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.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.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 
 
Privékledingbeurs 
Hoewel er dit jaar geen voorjaars- en ook geen 
najaarsbeurs kon worden gehouden is er iemand op 
Marktplaats heel actief geweest met de verkoop van 
kleding. 
Er is heel wat werk gaan zitten in het schoon, kreukvrij 
en opsturen van de van vorige beurzen overgebleven 
kinderkleding. Inmiddels heeft die persoon (wie kent 
haar niet) de opbrengst van €320,- overgemaakt naar 
de diaconie en naar de penningmeester van de kerk.  
Geweldig en heel hartelijk dank voor al het werk.! 
 
Van de diaconie 
Heel veel dank voor uw gaven voor Dorcas! De 
diaconie heeft €350 overgemaakt. Een prachtig 
bedrag!  

 
Kaartverkoop 
De kerst- en andere wenskaarten zijn te vinden in de 
Ida Felderhof zaal. Ook zijn er andere gezellige 
kerstspulletjes te koop: kom kijken ,maar denk aan de 
1m50 afstand!  
 
Legpuzzels en boeken 
Door Lasker is in het bezit van een groot aantal 
legpuzzels en boeken waar ze een ander graag een 
plezier mee wil doen. Haar adres is: Rollandstraat 79, 
tel. 5326386. 
 
Open Doors Colombia 
Op twee plekken in Colombia worden kinderen van 
voorgangers en christelijke leiders opgevangen. Deze 
tieners hadden in hun thuissituatie te maken met 
bedreigingen vanuit paramilitaire groepen, criminele 
bendes en inheemse stammen. Bid dat deze plek een 
veilig tweede huis is. 
De vervolging van inheemse gelovigen is heftiger 
geworden. Dat komt omdat sommige lokale leiders 
geloven dat het coronavirus een straf is van de goden. 
Zij denken dat de christenen hiervan de oorzaak zijn 
omdat zij de traditionele manier van leven hebben 
verlaten. 
Sarita Kooyman 
 
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. 

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, meld je/u dan aan voor 20 november bij 
Evelyn Cok of Aad Vuyk 
(5292199/aadvuyk@gmail.com) of bij Sicco Zijlstra 
(5473635/siccozijlstra@pelgrimkerk.nl).  
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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