Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)
Week 50, 12 december 2021
Opname kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden opgenomen en
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Kerstnachtdienst en de dienst op oudejaarsavond
In verband met de huidige avond lockdown vanaf 17.00
uur heeft het moderamen besloten om de
kerstnachtdienst en de dienst op oudejaarsavond niet
door te laten gaan. Uiteraard gaan de diensten op 1e
en 2e Kerstdag wel door.
Kerkdienst deze week
Zondag 12 december 2021 om 10.00 uur
Voorganger
Ds. Sicco Zijlstra
Organist
Margreet de Vries-Raaijen
Gastvrouw
Carla Levens
Kindernevendienst Rita
Collecten
1. Zending, 2. Kerk
Zendingsdienst zondag 12 december
Medewerking wordt verleend door zendingswerkers die
wij ondersteunen: Tera van Twillert en Tiemen Buurma
en zijn gezin.
Met beeldmateriaal zullen zij ons over hun werk
vertellen, in Taïwan en op de boot de “Logos, Hope”.
Banknummer zending: NL76 INGB 0005 9450 43
Kerkdienst volgende week
Zondag 19 december 2021 om 10.00 uur
Voorganger
Dhr. Jan-Martijn Prins
Organist
Hans Jütte
Gastvrouw
Wilma
Kindernevendienst Marianne
Collecten
Jeugd, 2. Kerk
Kerstcollecte
De kerstcollecte zal bestemd worden voor
vluchtelingen kinderen in Haarlem. Mocht u willen
overmaken voor dit doel, graag naar het
rekeningnummer van de diaconie:
NL74 INGB 0003 1356 68 onder o.v.v. kerst
vluchtelingen.
Dank u wel

Orde van dienst
Zondag 12 december, 3e Advent, zendingszondag
Zingen voor de dienst: Lied 448: 1, 5 en 9
Welkom en mededelingen
Aansteken adventskaarsen
Een derde kaars gaat stralen,
wij wachten met geduld
en horen in verhalen
hoe God zijn woord vervult.
Zingen: Opwekking 167: 1 en 2
Moment van stilte/ Bemoediging en groet
Gebed
Schriftlezing: Johannes 1: 1- 12 en 20:19- 22 (NBV21)
+ korte uitleg: “Missio Deï”
Oproep OM: ‘Welke stap zet jij?’ (YouTube-film)
Introductie Tera van Twillert en Tiemen en Haelyn
Buurma
Presentatie Tera:
- ‘Pearl Family Garden; een veilige haven aan de rand
van de maatschappij’ (Vimeo-film)
- Tera vertelt over haar werk onder de prostituees in
Taipeh, Taiwan
Zingen: Opwekking 27: 1 en 2
Presentatie Tiemen en Haelyn:
- Tiemen en Haelyn stellen zichzelf en hun gezin nader
voor en vertellen over hun werk voor OM, aan boord
van de ‘Logos Hope’ en laten hier ook iets over zien )
(foto’s + YouTube-film)
- getuigenis n.a.v. Matteüs 8: 18-27, “Jezus volgen in
de storm”
- luisteren naar Opwekking 807, ‘God van licht, wees
mijn gids…’ (YouTube-versie)
- getuigenis n.a.v. Opwekking. 582, ‘Jezus, alles geef
ik u…’ (YouTube-versie)
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen

Contact predikanten
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u
contact opnemen met ds. Sicco Zijlstra via 0235473635 (tel.) of siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email).
Met het oog op onderwerpen die tot zijn specifieke
aandachtsgebieden behoren (verbinding met de buurt,
jongerenwerk, vernieuwingen in de eredienst) kunt u
contact opnemen met ds. Anne Post via 06-43128939
(tel.) of pelgrimkerk@dspost.nl (email).

We luisteren naar Opwekking 855, ‘U geeft rust door
alles heen…) (YouTube-versie)
Zegen, waarna zingen slotlied: Lied 425 (hierbij staat
gemeente)
Collecte: 1) Zending, 2) Kerk → bij de uitgang en via
overmaking]

Voorbeden
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet?
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw
sectie-ouderling.
Nieuws van de kindernevendienst
Helaas hebben we afgelopen zondag gemerkt dat het
voorbereiden van de musical in deze onzekere tijd te
riskant is: een van de hoofdrolspeelsters zat verkouden
thuis! We hebben met elkaar besloten dat de musical
met kerst 2022 opgevoerd zal gaan worden.
Eerste kerstdag zal er een interactieve
kerstkindernevendienst zijn: zowel in de kerk met
Evelyn en online met Elly. De kinderen krijgen de link
per email om in te loggen.
Groeten van de kerstcommissie
Inloopcafé
Voorlopig gaat het Inloopcafé niet door.
In vertrouwen
De laatste bijeenkomst van gespreksgroep ‘In
vertrouwen’ zal DV plaatsvinden op donderdag 16
december, van 14.00-15.30 uur.
Net als de vorige keer zullen we weer extra voorzichtig
zijn. Uiteraard blijft ook gelden: kom niet wanneer je
verkoudheids- en/of griepklachten hebt of je toch niet
helemaal gerust en zeker voelt. Uitgangspunt voor ons
gesprek is Lucas 12: 35
Ds. Sicco Zijlstra
Spelletjesmiddag:
Op dinsdag 21 december wordt het een Kerstmiddag
en beginnen we om 12.00 uur met een lunch en
daarna doen we een spelletje tot 15.30 uur.
Jeanne-Marie en Regina Nagtegaal
06-42336335 of 06-46001671
Van de diaconie
De diaconie wil in de december maand een beetje
steun bieden aan mensen en kinderen die het niet zo
goed hebben dan de meesten onder ons.
Het Open Huis gaat net als vorig jaar, 300 maaltijden
voorbereiden en uitdelen in Schalkwijk, om thuis te
genieten van een feestmaaltijd. U kunt een bijdrage
over maken naar de diaconie, NL74 INGB 0003 1356
68 o.v.v. kerstdiner.
Ook kregen wij een oproep aan van Dorothé Kruiff van
het Open Huis.
Zij zoekt vrijwilligers om op 22 en 23/12 vanaf 13.00
uur de kerstdiner box in te pakken. Graag ook mensen
mèt auto, om op 23/12 een paar boxen te bezorgen,
tussen 16 en 18 uur. Dit hoeft niet de volle 2 uur te zijn.
Opgeven bij dkruijff@hetopenhuishaarlem.nl
023 527 37 27 of 06 39004856
Kerstkaartenverkoop
Iedere zondag zijn er vóór en na de kerkdienst
Handdoeken voor straatjournaalverkopers:
Zondag 12 december is het de laatste dag dat u een
douchehanddoek met washandje kunt inleveren.
We vragen het formaat 140 x 70 cm. We hebben er
nog aardig wat nodig, helpt u mee?
Alvast hartelijk dank.

Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis
U denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank?
Graag: blikken bonen, soep, potten saus en
wasmiddelen en wat u maar bedenken kunt.
Dinsdag 14 december ga ik de krat wegbrengen.
Namens de diaconie, Regina Nagtegaal
Kopij weekbrief
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar
weekbrief@pelgrimkerk.nl

