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Week 48, 29 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 
 
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 29 november 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins  
Organist Barend van de Kamp  
Gastvrouw Greet Reede  
Kindernevendienst Evelyn/ Rita  
Collecten 1. Zending, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 6 december 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Paula/ Evelyn 
Collecten 1. Diaconie,2. Kerk 
  

 
Orde van dienst, 1e Adventszondag 
“Zou u ter voorbereiding op de dienst Jesaja 63 willen 
lezen.” 
 
Voor de dienst luisteren we naar “Daar zijn geen 
grenzen”  
 
Thijs en Mirthe steken de 1e kaars aan en lezen het 
eerste couplet van het Adventsgedichtje voor: 
 
De eerste kaars mag branden,  
wij zien een beetje licht,  
dat ook voor ons gaat schijnen. 
Is dat geen mooi gezicht? 

 
Intochtslied  

We luisteren naar en zingen thuis mee met  

Nieuwe Liedboek 441: 1, 2 & 7 “Hoe zal ik u 

ontvangen”  

 
I Begroeting (gemeente staat) 

1. Woord voor de week  

2. Stil gebed/ 3.Votum en groet 

We luisteren naar een orgelbewerking van 

Psalm 77 

II Verootmoediging  

4. Drempelgebed 

 Luisteren: Sela - Wacht op de Heer 

 https://youtu.be/oHwlmKe04Nc 

5. Lezing van de wet  

We luisteren naar en zingen thuis mee met 

Psalm 85: 1 & 4 “Gij waart goedgunstig voor 

uw land o HEER” 

III Dienst van het Woord 

6. Gebed om de heilige Geest. 

Kindermoment  

7. Bijbellezing: Jesaja 64 

We luisteren naar en zingen thuis mee met 

Opwekking 598 “Uw sterke hand”  

8. Preek: “Ongezien en ongehoord” 
  Luisteren naar een orgelvariatie op Advent 

 IV Dienst van dank en lofprijzing 

9. Gebed met dank  

10. Mededelingen en aankondiging collecte 

V Heenzending  

We luisteren naar en zingen thuis mee met 

Lied 416 “Ga met God” (orgel) 

11. Zegen 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl
https://youtu.be/oHwlmKe04Nc


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.  
 
Doe mee 
Leef toe naar Kerst met de adventskalender. 
Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 
2020. De kalender brengt u 25 dagen lang elke dag 
een stapje dichterbij Kerst. 
Voor elke dag is er een bijbel tekst met een vraag om 
over na te denken of juist een oproep om aan de slag 
te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of 
quote. 
 
Collecte volgende week 
Volgende week, 6 december, willen wij  Kerk in Actie 
ondersteunen met het project Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekeland. Natte tenten, 
onvoldoende sanitair en te weinig eten: zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn 
soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-
Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en 
veiligheid.  Met uw steun, gebed en gift, kunnen wij een 
beetje licht geven. Hartelijk dank! Het rekeningnummer 
van de diaconie is: 
NL 74 INGB 00 03 13 56 68  met vermelding 
vluchtelingen kinderen Griekeland. 
Graag altijd vermelden waarvoor of voor wie u een gift 
overmaakt, bijvoorbeeld: Voedsel pakket Open Huis,  
gemiste collecte op zondag, Kerstkaarten, Project 
Open huis Molenwijk… 
Wij zijn altijd heel blij verrast door uw giften.  
Nogmaals heel hartelijk dank! 
De diaconie 
 
Voor een betere doorstroming bij het verlaten van de 
kerkzaal verzoeken wij u om uw bijdragen al bij het 
binnenkomen voorafgaand aan de kerkdienst in de 
collectezakken te doen. Het collectedoel wordt 
aangegeven bij de collectezakken.  
 
Open Doors 
Abliz is een jonge christen met een 
moslimachtergrond. Hij heeft twee zware jaren achter 
de rug in het noordwesten van China. Hij was zonder 
aanleiding gearresteerd en vastgezet in een van 
China's beruchte 'heropvoedingskampen' voor 
islamitische minderheden. Vorig jaar kwam hij vrij.  
Nu bidt hij dagelijks voor het behoud van 
moslimgezinnen. Bidt u met hem mee komende week? 
Sarita Kooyman 
 
 
 

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