
Een plek om tot rust te komen, 

elkaar te ontmoeten, samen de 

eredienst te vieren en mede 

daardoor inspiratie op te doen 

en bemoediging te ontvangen 

met het oog op het vaak drukke 

en veeleisende leven van alledag. 

Als zodanig biedt de 

Pelgrimkerk een ‘pleisterplaats 

onderweg’ aan mensen op hun 

pelgrimstocht door het leven.

P E L G R I M K E R K  
Stephensonstraat 1 — 2014 KB  Haarlem 

023-5244569  
www.pelgrimkerk.nl  

C O N TAC T

De deuren staan open, ook voor u! 

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook 

vandaan komt: in de Pelgrimkerk 
ben je welkom!

WELKOM IN DE 
PELGRIMKERK

De Pelgrimkerk belijdt dat Jezus de 
Weg, de Waarheid en het Leven is. 
We vinden het belangrijk om het 

goede nieuws van Jezus uit te 
dragen, in woord en daad.  

Er is sprake van diversiteit qua 
geloofsbeleving, leeftijd en 

achtergrond van de leden van onze 
geloofsgemeenschap. Dit alles komt 
tot uiting in de informele, hartelijke 

en gastvrije sfeer waardoor de 
Pelgrimkerk zich kenmerkt.

Kijk of luister online via www.kerkdienstgemist.nl

http://www.pelgrimkerk.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl


Tera van Twillert 

Zij geeft leiding aan het werk van de Pareltuin 
in Taipei en Het Beloofde Land in Djilong 
(Taiwan) en richt zich op evangelisatiewerk 
onder prostituees en vrouwen aan de rand van 
de samenleving. Meer informatie vindt u op: 
https://omf.org/nederland/portfolio-posts/tera/ 

Jolanda Kuiphof 

Jolanda woont met haar man Odiyo en 3 
kinderen in Nairobi, Kenia. Zij werkt in Kenia 
in de lokale Stichting Afrilift. Hun doel is om 
straatjongeren te motiveren mee te doen aan 
een project om hun uitzichtloze bestaan om te 
zetten in een kansrijk bestaan. Op de website 
www.stichtingbaraka.nl staat boeiende 
informatie.

De Pelgrimkerk ondersteunt een aantal 
zendingswerkers met gebed en financiële bijdragen, 
zodat zij in geloof en vertrouwen op God de blijde 
boodschap mogen uitdragen.

M E T  E L K A A R  È N  VO O R  E L K A A R

De Pelgrimkerk vindt het bijzonder belangrijk dat iedereen zich thuis kan voelen. 
Daarom worden allerlei activiteiten georganiseerd. Naast de erediensten op zondag zijn er op andere 

momenten in de week verschillende activiteiten. 

INLOOPCAFÉ EN SPELLETJESMIDDAG 

We staan open voor de buurt. Zo is er elke woensdag ons 
inloopcafé. U bent van harte welkom, ook (gewoon) voor een 
luisterend oor of om te praten over wat je bezighoudt en je blij 
maakt. De spelletjesmiddag op dinsdag is voor jong en oud. 
Denk aan samen Rummikub spelen, heerlijk een kopje koffie 
drinken en een praatje maken. Het kan over alles gaan. 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN TIENERS 

Kinderen en jongeren uit de buurt verdienen ook een eigen plek. 
Daarom worden er naast de kindernevendiensten verschillende 
activiteiten georganiseerd. Zo is er de sonshineclub die begint 
met een bijbelverhaal en daarna is er tijd voor knutselen, een 
spel, een quiz of een film. Denk ook aan puzzeltochten, 
tienerdiensten en activiteiten samen met de Stookkamer.

STILTEMEDITATIE   

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de dagelijkse 
sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? Iedere werkdag biedt 
Stadsklooster Haarlem op verschillende locaties in de stad een 
moment om een half uur stil te zijn, ook dinsdagmorgen in de 
Pelgrimkerk. Reserveren hoeft niet, de toegang is vrij.             
Wees welkom!

Samen onze passie voor 
Jezus vieren

Prachtig glas in lood kleurt 
de kerk

Kerk voor de buurt met  
open deuren

Samen met tieners bezig zijn 
met geloven

Een mooi moment voor 
bezinning

Vraag je je af of er meer is? 

https://omf.org/nederland/portfolio-posts/tera/
http://www.stichtingbaraka.nl

