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Week 1, 1 januari 2023

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
 
Zondag 1 januari 2023 10.00 uur 
Voorganger  Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Hans Plantinga  
Gastvrouw Wilma Jochem/Gré Woort  

Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst  
Crèche Geen crèche  
Collecten 1e Eredienst, 2e Kerk   
   

Zondag 8 januari 2023 HA 10.00 uur 
Voorganger  Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Aart Jan Huizing  
Gastvrouw Adriana Verkuyl  
Kindernevendienst Marieke  
Crèche Joke Meynen 

 
 

Zondag 15 januari 2023 oecumenische dienst in de St. 
Bavo Kathedraal om 11.00 uur 
(geen dienst in de Pelgrimkerk) 
 
Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het 
wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u 
mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. 
Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op 
doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur,  
nr. 5473635) en per email bereikbaar:  
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.  
 
Stiltemediatie 
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 iedere dinsdagmorgen in de 
Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 
stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!  
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
 
Zingen voor de dienst: Ev. Liedbundel 166 : 1, 2 en 4 
 
Welkom 
 
Zingen: Ps. 136 : 1 en 8 (gemeente staat) 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Ps. 136 : 12 en 13 (hierna gaat gemeente 
zitten) 
 
Gebed 
 
We luisteren naar: ‘Ouverture the Commandments’ 
(YouTube-nummer Nederland Zingt) 
 
Schriftlezing: Psalm 103 (NBV21) 
 
Zingen: Lied 314 : 1 en 3  
 
Verkondiging: “Bestaan in Gods geduld” 
 
Zingen: Lied 103c : 1, 3 en 4 
 
Bericht van overlijden br. D.J. v.d. Ende, waarna 
zingen: Psalm 103 : 5 
(hierna komen de kinderen terug in de kerkzaal) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk 
(bij uitgang kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Zingen slotlied: Lied 885 (hierbij staat gemeente) 
 
Zegen 
 
Inloopcafé 
Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur 
bent u voor een kop koffie welkom in de Ida 
Felderhofzaal. De diaconie biedt u een luisterend oor  
en gratis koffie. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
Onder uw aandacht 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en 
Gods zegen gewenst in het komende jaar. 
 
De zieken 
Onze zieke gemeenteleden mogen wij natuurlijk niet 
vergeten, een kaartje of telefoontje doet hen goed. 
 
In Memoriam 
Op zondag 18 december is ons gemeentelid Tiny van 
Beek op 82 jarige leeftijd toch nog onverwacht 
overleden. Veel heeft zij voor de gemeente gedaan, 
zoals de weekbrief samenstellen en het organiseren 
van de bazaar en kledingbeurs, zelfs bij de laatste 
kledingbeurs deed zij nog hand- en spandiensten. Wij 
hopen dat haar man en het gezin van dochter Janneke 
troost en bemoediging mogen vinden in het verlies van 
hun geliefde. Heel veel sterkte gewenst. Wij zullen Tiny 
missen. 
Tiny de Vos  
 
Bedankjes 
Ik wil alle bekenden van de kerk van harte bedanken 
voor alle blijken van meeleven, op welke manier dan 
ook, bij het onverwachte heengaan van Ruud. Het doet 
me werkelijk heel goed om te weten dit verdriet te 
kunnen delen, nu en in de toekomst, met veel mensen 
die ook een band met Ruud hadden. Ruud was een 
bijzondere man, ik ben blij dat ik vier en een half jaar 
mijn leven mocht delen met hem. Hartelijke groet en tot 
ziens, Margriet Buiskool-Geist. 
 
Kerkelijke stand per 24 december 2022 
Overleden op 15 december 2022 Dhr. B. Lasker, oud 
90 jaar, gewoond hebbend Rollandstraat 79, 2013SN 
Haarlem (sectie 3) 
Overleden op 16 december 2022 Dhr. R. Buiskool, 
oud 81 jaar, gewoond hebbend Prins Willem-
Alexanderplein 90, 2012KX Haarlem (sectie 4) 
Overleden op 18 december 2022 Mw. J.J. van Beek-
Visscher, oud 82 jaar, gewoond hebbend 
Hazepaterslaan 232, 2012HZ Haarlem (sectie 4)  
 
Vrijwilligersdiner op vrijdag 10 februari 2023 
Noteert u alvast de datum in uw agenda? Inschrijflijsten 
komen half januari op het prikbord. Albert Roffel 
 
Douwe Egberts-punten voor de Voedselbank  
Tot het einde van dit jaar verzamel ik Douwe Egberts 
punten voor de Voedselbank. Voor elke 1000 punten 
die ik inlever, schenkt Douwe Egberts €12 aan de 
Voedselbank. Heeft u nog punten liggen, die u wilt 
doneren? Gooi ze dan in de daarvoor bestemde 
doos in de hal van de kerk. Ik zorg begin januari dat 
alles gedoneerd wordt. Alvast bedankt!  
Esther Jochem  
 
Masterplan Haarlem Zuid-West  
Bewoners rondom de kerk hebben een brochure van 
de Gemeente Haarlem gekregen over het Masterplan 
voor Haarlem Zuid-West. Er staan nu 
informatiepanelen en een maquette in de hal van de 
kerk. Ook zijn er diverse inloopspreekuren gepland 
waar u met vertegenwoordigers van de gemeente kunt 
spreken.  

De tijden van deze spreekuren staan op de  
Pelgrimkerk website  
(https://www.pelgrimkerk.nl/2022/12/07/ontwikkelzonez
uid-west/)”  
 
In vertrouwen 
De eerste bijeenkomst van gespreksgroep ‘In 
vertrouwen’ in het nieuwe jaar 2023 zal zijn op 
donderdag 5 jan. a.s., weer van 14.00-16.00 u. in de 
Ida Felderhofzaal. Ik heb nog geen keuze gemaakt 
v.w.b. thema/uitgangspunt voor ons gesprek, maar 
denk dat we sowieso gespreksstof genoeg hebben, na 
alles wat er deze weken weer is gepasseerd… 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Open Doors Filipijnen. 
Via zijn tante en door dromen was Ali, een moslim op 
de Filipijnen, tot geloof gekomen. Hij ging de Bijbel 
lezen, maar dat verslapte in de loop  der jaren onder 
druk van tegenstanders. Toen zijn moeder op sterven 
lag, kwam Ali tot inkeer en dient nu de Heer vuriger 
dan voorheen. 
Bid dat de Here God vervolgde christenen, die vroeger 
als moslim leefden, helpt om in de zuidelijke Filipijnen 
van Hem te blijven getuigen. 
Bid ook voor de bescherming van hun gezinnen. 
 
Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl  

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor 
het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en 
leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u 
aandacht nodig heeft. Het nieuwe pastorale kernteam 

pakt dit dan op.  

 
Rekeningnummers kerk 
IBAN- nummers: 
Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester 
Geref. Kerk Haarlem-West 
Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68 
Zending: NL76 INGB 0005 9450 43 
Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31 
Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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