PELGRIMSGROET
Pastor: S.C.B (Sandra) Hermanus-Schröder proponent PKN
Telefoon: 079-8880234, mobiel 06-21525868
Email: scbhermanus@gmail.com
Beschikbaar op: ma | wo | vrij

Zondag Quinquage sima
Liturgische kleur Paars
Morgendienst 10.00 uur
Voorganger:
Ds. J. Bonnes
Ambtsdrager
Douwe Klaucke
Gemeentelid
Bauke Wagenaar
Collectanten:
Bouke Wagenaar- Douwe Klaucke
Organist:Hans Jansen
Koster:
Dirk Ras
Lector:
Yvette Maas
Welkom:
Hester kolder

Hartelijk welkom voor onze voorganger Ds.
Bonnes en onze organist Hans Jansen
Orde van Dienst.
Psalm 31: 1 en 2
Psalm 31: 7, 15 en 16
Kyriëgebed: met afsluitend zingen: Heer, ontferm U
Lied 867: 1 en 2
Jesaja 38: 1 t/m 6 en 9 t/m 20 door lector
Psalm 130: 1 t/m 4
1 Korintiërs 13: 1 t/m 13 door lector
Lied 966: 1, 4 en 5
Lucas 18: 31 t/m 43 door de voorganger Zingen: de
acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang etc.
Preek:
Lied 754: 1 t/m 3
Collecten:
voorbeden met zingen: Zo bidden wij U, Heer, onze
Heer
Slotlied: Lied 864: 1 en 5
Zegen:
Meeleven
We leven mee en bidden voor mensen die zorgen
hebben in hun familie. Dat de Eeuwige hen kracht
geeft en er naar hen wordt omgezien.
Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag als hartelijke groet en
felicitatie van de gemeente naar zr. M. MoerlandVerelst.
Zr. Moerland hoopt overmorgen (dinsdag 25) haar
90e verjaardag te vieren (een kroonjaar dus).We
wensen haar nog een gezellige dag toe en een
goede tijd toe met hen die haar lief zijn.
cvdt

Zondag 23 februari 2020
jaargang 33 nr. 8
Collecten:
1. Diaconaat
2. Kerk
Stichting Physci
Opbrengst collecte op 16 februari 2020
1.Werelddiaconaat € 37,85
2.Kerk
€ 41,90.

Vandaag zijn de bloemen gegeven door Yvette
Maas.
70+jarigen 23 -29 febr.
24 feb Mevr. G.E. v.d. Kruk-IJpma
25 feb Mevr. M.W. Moerland-Vereist
1e Collecte 23 febr 2020 Diaconaat
Hulp voor mensen zonder papieren In Nederland
verblijven enkele tienduizenden migranten zonder
verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben
nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke
omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben
geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie
ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de
Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en
het Wereldhuis in Amsterdam, die
ongedocumenteerden helpen met informatie, advies
en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor
een warme maaltijd, worden geholpen met
ingewikkelde post en als er een medisch probleem
is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen
zonder papieren

uit deze 1e collecte 1 maart 2020 Zending

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote
toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India,
Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren
over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de
storytellingmethode: een succesvolle interactieve
methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden
verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de

betekenis ervan voor het eigen leven. De
arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam
bestaan leiden, putten nieuwe moed verhalen.
Bemoedig hen met uw bijdrage. . Beide collectes
van harte aanbevolen Nils van Velzen en Marijke
Vis
3e Collecte vandaag laatste zondag van de
maand, Stichichting PsySCI
Dit is het project dat Marga Schipper koos als
collecte doel tijdens haar afscheidsdienst afgelopen
jaar. Uw diakenen hebben besloten er in 2020 een
jaar project van te maken voor de Pelgrimskerk.
In het jaar 2020 zal Stichting PhySCI zijn werk
voortzetten met als doel hulp en therapie aan
kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden
te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor
een belangrijk deel uit het geven van opleiding en
training aan lokale hulpverleners en
ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting
hulpmiddelen en zo nodig medicatie en/of voedsel.
Voedselbank
Volgende week de 1e zondag van de maand is er
weer een inzameling voor de voedselbank. De
dozen staan in de hal onder de toren. Van harte
aanbevolen. mv
Actie kerkbalans 2020: herinnering
Graag herinneren we u - als u dat nog niet heeft
gedaan - aan het (digitaal) toezeggen van uw
bijdrage aan de actie kerkbalans 2020.
Helaas is bij met name de gebruikers van
“hotmail.com” de link voor de toezegging in veel
gevallen in de spam/ongewenste mail terecht
gekomen. Als het goed is ontvangt u deze week een
herinneringsmail. Ook langs deze weg vragen we u
uw spam te checken als u tot dusver geen link hebt
toegestuurd gekregen. Dit terwijl u wel hebt
aangegeven langs digitale weg mee te doen aan de
actie kerkbalans 2020. Alvast dank! Henry van der
Wiel/ouderling POR-kerkrentmeester
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie
of thee te drinken in het Centrum achter de kerk. De
Gastvrouwen zijn Emmy Mans en Anneke
Veldhuijzen.
De Pelgrimsgroet voor 23 februari zal worden
gemaakt door Tom Westerhof.
Kopij aub inleveren voor donderdag 27 februari
18.00 uur.

