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Week 47, 22 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 22 november om 10.00 uur, Voleinding 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist Aldert Fuldner   
Gastvrouw Adriana Verkuyl   
Collecten 1. Zending, 2. Kerk   
Kindernevendienst Elly/ Marieke   
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 29 november 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins 
Organist Barend van de Kamp 
Gastvrouw Greet Reede 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
Kindernevendienst 
 

 

 
Orde van dienst 
Naast Aldert Fuldner verlenen ook muzikale 
medewerking: Jorijn Vuyk (zang) en Bart Houtgraaf 
(piano) 
Voor de dienst luisteren we naar: Lied 730 (opname 
zanggroep Pelgrimkerk) 
Welkom 
Bemoediging en groet (hierbij staat gemeente) 
 
We luisteren naar: Opwekking. 599, ‘Kom tot de 
Vader…’ (gezongen door Jorijn en Bart) 
Leefregel: Matteüs 5: 14-16 
 
We luisteren naar kinderlied: ‘Laat zo je licht maar 
schijnen…’ (YouTube-versie) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
1e Schriftlezing: Matteüs 24: 29-31, 36-44 
We luisteren naar orgelspel n.a.v. Lied 751 
2e Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 
We luisteren naar: Opwekking 717, ‘Stil, mijn ziel, wees 
stil…’ (door Jorijn en Bart) 
Verkondiging: “Leven in de dagen van Noach” 
We luisteren naar: Opwekking 770, ‘Ik zal er zijn…’ 
(door Jorijn en Bart)  
 
Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar 
We luisteren naar orgelspel n.a.v. Lied 951 
Bericht van overlijden br. B. Evenboer, waarna we 
luisteren naar Lied 910: 4 (gezongen door voorganger) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
We luisteren naar slotlied: Lied 727: 1, 2, 4 en 10 
(opname zanggroep Pelgrimkerk) 
 
Zegen (hierbij staat gemeente) 
Collecten: 1) Zending, 2) Kerk [ bij uitgang] 
 
Herdenking overledenen afgelopen kerkelijk jaar 
Teneinde het risico van besmetting met het 
coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zullen de 
kaarsen voor de in het afgelopen jaar overleden 
gemeenteleden niet door familieleden, maar door de 
ouderling van dienst worden ontstoken. Tevens zal zij 
een aantal kleine kaarsjes aansteken voor dierbaren 
die door gemeenteleden worden gemist. Aan ieder die 
graag zelf op deze bijzondere dag een kaarsje wil 
branden voor een dierbare wordt daartoe de 
gelegenheid geboden na afloop van de dienst. Hiertoe 
zal de kerk tot 13.00 uur open blijven. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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.  
 
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 
 
Verzoek 
Mocht u ideeën of wensen hebben over wie er kan 
voorgaan tijdens onze zondagse erediensten dan kunt 
u dat melden bij de scriba. Liever niet rechtstreeks aan 
onze preekvoorziener Martine van Leeuwen. De 
verantwoordelijkheid voor de predikanten ligt namelijk 
bij de kerkenraad. Als deze haar goedkeuring verleent 
kan de preekvoorziener daarna contact zoeken met de 
voorgestelde voorganger.  

Kerk in Actie 
Het kan zijn dat er binnenkort iemand bij u aanbelt voor 
een bijdrage voor de kinderen in vluchtelingenkampen 
op de Griekse eilanden. Kerk in Actie houdt namelijk 
een huis-aan-huis collecte in de week van 
29  november tot 5 december. De  situatie daar is 
genoeg onder de aandacht gebracht. Helaas blijft een 
oplossing ver weg. Op de tafel in de hal liggen een 
paar flyers. En betalen via een tikkie is mogelijk. 
Ida Groot 
 
Alternatieve dienstenveiling 
Bij deze weekbrief vindt u een lijst van de 
dienstenveiling. Het is eigenlijk geen veiling maar een 
vraag en aanbod lijst.  
U kunt een dienst kopen, maar u kunt ook een dienst 
aanbieden. 
De lijst kan nog wel wat aanvulling gebruiken. 
De opbrengst is voor de nieuwe locatie van Open Huis 
Molenwijk. 
Wilt u een dienst aanbieden of u wilt een dienst kopen?  
Bel of stuur een mail naar: Regina Nagtegaal,  
06-46001671 
reginanagtegaal@live.nl 
 
Actie Handschoenen voor Kerstpakket 
straatjournaalverkopers. 
Denkt u nog aan deze actie, we hebben nog géén 100 
stuks. 
Op 15 december loopt deze actie af en moeten we de 
handschoenen inleveren. 
De diaconie 
 
Open Doors India 
In India grijpt het coronavirus om zich heen. Veel 
mensen zijn hun werk kwijtgeraakt door de lockdown. 
Voor Indiase christenen pakt de coronacrisis extra 
zwaar uit. Niet zelden worden zij uitgesloten van 
hulpverlening vanwege hun geloof. 
Sita vertelt dat op een dag in haar dorp 
voedselpakketten werden uitgedeeld. "De 

hulpverleners weigerden ons te helpen. Ze gaven ons 
niets, ze sloegen ons over zodat we met lege handen 
weer naar huis moesten. 
Gelukkig kregen we hulp van lokale partners van Open 
Doors. God laat ons niet in de steek." 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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