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Week 9, 28 februari 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 28 februari 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Tom de Haan, Haarlem   
Organist Peter van Dongen   
Gastvrouw Harmke van Leeuwen   
Collecten Elly en Evelyn   
 1. Missionair werk 2. Kerk   
    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 7 maart 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Theo Griekspoor 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Paula en Rita 
Collecten 1. Diaconie 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.  
 
Actie Kerkbalans 
Dit jaar hadden we een andere actie kerkbalans dan 
gebruikelijk. Het was misschien even voor u wennen 
om digitaal toe te zeggen, het resultaat was 
fantastisch: bijna 80% heeft zijn bijdrage zelf 
ingevoerd. Dit heeft uw penningmeester veel werk 
bespaard en de sectieteams hoefden veel minder 
bezoekjes bij de gemeenteleden te brengen, wel zo 
veilig in deze Coronatijd. De opbrengst was ook 
verrassend mooi: met minder huishoudens een 
verhoging van 1% van de Vaste Vrijwillige Bijdrage. 
Een aantal van u had SKG/IDeal aangevinkt en 
vervolgens zelf het bedrag overgemaakt. Ik wil 
SKG/IDeal voor dit jaar laten vervallen en daarvoor in 
de plaatst de automatische (doorlopende) incasso net 
als voorgaande jaren zetten. Voor vragen ben ik altijd 
bereikbaar.  
Groet, Ank Wolleswinkel 
 

 
Orde van dienst 
Uw koninkrijk kome… 
In deze dienst staat de bede uit het Onze Vader: “Uw 
koninkrijk kome, Uw wil geschiede”, centraal. Het gaat 
over bidden als een oefening in vertrouwen, zonder 
zekerheid te hebben. En over de vraag hoe we 
misschien iets van dat Koninkrijk kunnen zien. Daarom 
lezen we de woorden van Jezus uit de Bergrede, die 
ook in het evangelie van Mattheus staan. Vlak voor de 
plaats waar Jezus het Onze Vader leert.  
 
Orgelspel/Pianomuziek 
Welkom door ouderling van dienst 
Kaars aansteken 
Begroeting 
 
Voorganger:  We begroeten elkaar in de naam van 

die God die sprak: Er zij licht 
Kijker:  En er was licht 
Voorganger: In de naam van Jezus 
Kijker:  Gods licht in de duisternis. 
Voorganger:  In de naam van de Heilige Geest 
Kijker:  Die mensen aan het licht brengt. Amen 
 
Over 40 dagen als quarantainetijd 
Drempel en Kyriëgebed 
Over het kinderpaasproject: Ik ben het licht voor de 
wereld. (Johannes 8: 12 - 20) 
Pianospel 
Over het thema: “Uw koninkrijk kome, Uw wil 
geschiede, zoals in de hemel ook op aarde.”  
Muziek 
Overdenking 
Muziek 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Zegen  
Muziek  
 
Jantje Beton digitaal 
In maart vorig jaar hebben we op de valreep nog huis-
aan-huis kunnen collecteren met de kinderen. Dit jaar 
zal dat niet gaan. Maar Jantje is niet voor één gat te 
vangen en collecteert dit jaar digitaal. 
Volgende week ontvangt u via de mail een flyer van 
Jantje Beton en meer uitleg hoe u aan dit mooie doel 
kunt geven. En zoals u weet: de helft voor de 
opbrengst is voor de Sonshineclub! U doet toch ook 
weer mee? 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl


Nieuws van de kindernevendienst 
Op weg naar Pasen behandelen we steeds een 
uitspraak van Jezus. 
Op de beamer is een korte presentatie te zien. 
Deze week is het: 
Ik ben het licht voor de wereld (Johannes 8:12-20) 
 
Uitleg van de Powerpoint presentatie op de beamer: 
 
Je ziet donkere lucht en bomen op de beamer. 
In het bos tussen de bomen is het in de nacht enorm 
donker. 
Zeker wanneer het bewolkt is en de maan zich niet laat 
zien. 
Zonder licht kunnen we geen stap zetten. 
In de tempel brandde altijd licht als symbool van Gods 
aanwezigheid. 
Dag en nacht waakt Hij over zijn wereld en ons allen. 
We mogen zeker zijn van zijn trouw. 
Jezus noemt zichzelf het licht voor de wereld. 
Christus is Gods licht dat de wereld nodig heeft. 
De moeite en zonde in ons leven kunnen alles duister 
maken. 
Kijk dan naar Hem, want hoop begint wanneer je in het 
donker staat en naar zijn licht kijkt. 
Wij kunnen door Christus aan de duisternis ontkomen. 
Hij is het licht dat ons uitzicht geeft. 
In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een lantaarn te 
zien. 

 
Jezus is het licht der wereld, 
breekt door alle duisternis. 
Jezus is het licht der wereld 
toont je dat er uitzicht is. 
 
Van de diaconie 
De zeven werken van barmhartigheid 
Mattheus 25: 35: Want ik had honger en jullie gaven 
mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken…..Wat zegt het magazine van Kerk in Actie 
over “de dorstigen laven”: 
Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef 
gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor 
miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed 
drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder 
drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je 
als je er dan bent om diegene van water te voorzien. In 
de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna 
poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 
42: Zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de 
dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een 
vrouw uit Samaria tegenkomt ,wordt zijn vraag naar 
water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook 
dat is dorst laven: Kijken waar mensen droog zijn 
komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg 
lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. 
Door mee te helpen mensen van water te voorzien, 
door te zorgen voor de ziel. 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de 
kerk. Maar dat betekend niet dat er geen behoefte is 
aan zingeving. Ze hebben het misschien goed voor 
elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel iets te 
missen. Kerken spelen hierop in met alternatieve 
vormen van kerk zijn. Ze delen het evangelie op een 
manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. 

Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van 
levend water voor iedereen die op zoek is naar zin. 
In deze vasten tijd voor Pasen, kunnen wij ook 
praktisch aan de gang, en werken aan een beter 
milieu, door zuinig om te gaan met water bijvoorbeeld; 
kijk op Google wat u allemaal kunt doen, goed om tips 
te lezen, zoals minder lang douchen, minder water in 
bad, wassen met alleen maar volle machines, laat de 
kraan niet onnodig lopen, vang regenwater op voor het 
sproeien van de tuin, of gebruik het water waarin uw de 
groenten heeft gewassen….. 
 
Er zijn al veel reacties om ons actueel project voor 
Compassion te ondersteunen. Heel erg dank hier voor. 
In Pelgrimnieuws kunt u er meer over lezen. Uw steun 
is van harte welkom, net als voor onze andere doelen.  
Somalië 
Het is onmogelijk om in Somalië uit te komen voor je 
christen-zijn. Maar ondanks de dreiging om 
gevangengenomen te worden, koos Faith (18 jaar) er 
voor om Jezus Christus te volgen. 
De vader van Faith zet haar regelmatig onder druk. 
"Wanneer houd je op met deze onzin?" 
 Dank God voor de dappere keuze die Faith maakt en 
bidt om zegen en dat zij een lichtend licht en een 
zoutend zout is voor haar omgeving. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 


