
 
Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk  (www.pelgrimkerk.nl) 

 

Week 1. 2 januari 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Online diensten de komende tijd 
Het moderamen heeft besloten het advies van de PKN 
inzake de landelijke lockdown te volgen: dat betekent, 
dat wij in ieder geval tot en met zondag 16 januari geen 
diensten houden met bezoekers, maar de vieringen 
digitaal zullen uitzenden.  
Op zondag 2 januari vieren wij het Heilig Avondmaal 
ook online. U kunt het thuis meevieren. 
De oecumenische viering in de BAVO op zondag 16 
januari gaat niet door. Er zal dan een online dienst zijn 
in de Pelgrimkerk. 
Bertie Roffel (scriba) 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Anne Post    
Gastvrouw Greet Klaassen  

Hanny Plantinga 
   

Kindernevendienst Wilma    
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk    
     

Kerkdienst volgende week 
Zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. Ds. J. van Werkhoven 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Kindernevendienst Paula 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  

Contact predikanten 
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen 
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u 
contact opnemen met ds. Sicco Zijlstra via 023-
5473635 (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). 
 
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 
Ank Wolleswinkel, penningmeester 
 

 
Orde van dienst 
Zondag 2 januari 2021, HA 
Wilt u, als u thuis het avondmaal mee wilt vieren, brood 
en wijn klaarzetten? 

Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Psalm 16: Ik val niet uit zijn hand  
 
Gebed 
NLB 217: De dag gaat open voor het woord des Heren  
1e Lezing: Deuteronomium 10: 12 - 22  
NLB 316: Het woord dat u ten leven riep 
2e Lezing: Lucas 2: 25 - 40 
Verkondiging: De beste wensen 
NLB 1005: Zoekend naar licht 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Tafelgebed bij het Avondmaal 
Dankzegging na de maaltijd 
Opwekkingsliederen 705: Toon mijn liefde 
 
Zegen 
NLB 425: Vervuld van uw zegen 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Open Doors Nepal 
Sudheer is de enige christen in zijn familie. Op de 
begrafenis van zijn vader probeerde andere 
dorpsgenoten hem te dwingen om hindoeïstische 
rituelen uit te voeren. Toen hij dat weigerde, werd hij uit 
het dorp verbannen. Sudheer heeft nu tijdelijk 
onderdak bij een pastor. Bid voor Sudheer. 
Ook mogen we dankbaar zijn dat het mogelijk is om 
verschillende seminars en trainingen te geven. 
Hierdoor worden christenen geholpen om steviger te 
staan in hun geloof in de Here Jezus. Wilt u bidden 
voor de medewerkers en deelnemers? 
Sarita Kooyman 
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Van de diaconie 
Diaconie en zending willen u heel hartelijk danken voor 
uw financiële bijdrage van afgelopen jaar. Ondanks 
corona heeft u ons niet in de steek gelaten zodat wij 
mooie, goede doelen konden ondersteunen. Wij zijn, 
iedere keer weer dankbaar en blij verrast door uw 
betrokkenheid. 
Wij hopen natuurlijk weer op uw steun in 2022! 
Wij wensen u een gezellige jaarwisseling toe, en een 
gezegend, hoopvol 2022. 
Hartelijke groet van Rob, Christina, Henri, Regina en 
Jeanne Marie. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


