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

 

Week 1, 5 januari 2020

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl 
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 5 januari 2020 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist Cees Verschoor   
Gastvrouw Adriana Verkuyl   
Crèche Angelique   
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8   
Leiding Maryse en Gusta   
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk   
    

Kerkdienst volgende week 
Zondag 12 januari 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. T.J. de Haan, Haarlem 
Organist Wim Brienen 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Crèche Nicolette 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Ronald en Adriana 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
  

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 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@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.  
 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Lied 280 : 1, 4, 5 en 6 
 
Welkom 
Zingen intochtslied: Lied 489: 1 en 2 (gemeente staat) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet  
Zingen: Lied 489: 3 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed 
 
Gesprek met de kinderen: “Op zoek naar de koning 
van de Joden” 
Zingen: Lied 520 : 1 (a), 2 (v), 3 (m), 4 (a), 5 (v), 6 (m) 
en 7 (a) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: Lucas 2: 22-39 
Zingen: Gezang 68  
Verkondiging: “Wat zien wij in Jezus?” 
Zingen: Lied 512: 1, 2, 3 en 4 
 
Bericht van overlijden zr. F.M.C. Plantinga, waarna 
zingen: Lied 512: 6 en 7 
(hierna komen de kinderen terug in de kerkzaal) 
 
Inleiding viering Heilig Avondmaal 
Zingen: Hemelhoog 523/Evangelische Liedbundel 289 
Delen van brood en wijn 
Zingen: Lied 150a: 1, 2 en 4 (= dankzegging)  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk 
 
Zingen slotlied: Hemelhoog 386: 1, 4 en 5 (hierbij staat 
gemeente) 
Zegen met driemaal gezongen Amen 
 
Geen inloopcafé 
In verband met de begrafenis van mw. Frida Plantinga 
op woensdag 8 januari uur is er ook deze week nog 
geen inloopcafé. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Leeskring 
Nu de Alphacursus weer achter de rug is, zal de 
Leeskring de komende tijd weer op woensdagavond 
plaatsvinden. De eerste bijeenkomst in 2020 is  
woensdag 8 januari om 20.00 uur. in de Upperground. 
We vervolgen nog even onze bespreking van het boek 
“Verbonden en vervreemd”, van dr. Wim Dekker. A.s. 
woensdag bespreken we hoofdstuk 7: ‘Opstanding van 
de doden’. 
Mocht u/jij in het nieuwe jaar 2020 willen aanhaken bij 
de Leeskring, weet u/je dan van harte welkom! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Bijbelkring 
Donderdag 9 januari (om 20.00 uur) beginnen we het 
nieuwe jaar met Psalm 111 en Psalm 112. Deze 
psalmen horen bij elkaar, daarom komen ze in één 
avond aan de orde. Misschien een goed begin van 
2020 om een keer aan te sluiten.  
Voor vragen kunt u altijd terecht bij Beata Hartendorf of 
Tilly Heule. 
 
Uitnodiging 
Iedereen uit de secties 3, 4 en 6 nodigen wij uit voor 
een gezellig “Nieuwjaarstreffen “ op 25 januari van 
15.30 tot 17.30 uur in de Ida Felderhofzaal van de 
Pelgrimkerk. 
Uiteraard is er een drankje met lekker hapje. 
De sectieteams ontmoeten u graag! 
Als u gehaald wilt worden wilt u dan contact opnemen 
met uw ouderling? 
 
Geluid kerkklok 
Zoals u vermoedelijk al gemerkt heeft, is onze klok van 
slag. Verder zijn we er, na klachten uit de buurt, door 
de omgevingsdienst op gewezen dat het slaan van het 
uurwerk (zowel overdag als ’s nachts) te luid is. De 
aanpassing die onze onderhoudsfirma recent aan de 
klok heeft verricht, heeft het volume echter niet 
voldoende teruggebracht. Daarom hebben we 
voorlopig besloten om het geluid van ons uurwerk uit te 
zetten. We zullen op korte termijn bezien wat een 
goede definitieve oplossing in deze kwestie is. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om het slaan 
van de hele en halve uren van de klok, het luiden van 
de klok bij kerkdiensten blijft onveranderd. 
Stewart Osborne, voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
 
Diaconie kerstactie: dankwoord 
De diaconie heeft al snel mails met bedankjes en foto’s 
ontvangen! 
Met uw Kerstactie donaties kon: 
-De opvang Velserpoort Sinterklaas cadeautjes kopen 
voor de kinderen van de 20 dakloze gezinnen die daar 
verblijven  
Gezellige foto‘s kregen wij toegestuurd. 
-Heeft u het gezien op de voorpagina van het 
Haarlems Dagblad? Zie prikbord. Een kerstdiner 
georganiseerd door Het Open Huis voor 300 mensen 
in het winkel centrum Schalkwijk. Zelfs onze 
burgermeester schoof aan! 
Dank u wel dat u hielp om zoveel mensen een 
smaakvolle avond te bezorgen! Een mooi reportage is 
te zien op You Tube Open Huis Haarlem: kerstmaaltijd 
voor buurtbewoners. Echt de moeite waard! 

-En dan uw over geweldige inzet voor de 100 sjaals 
voor de straatjournaal verkopers! Het werden er maar 
liefst 151! Nog meer mensen blij kunnen maken geeft 
een oh zo warm gevoel! Wat een succes! Zie prikbord. 
Op de volgende diaconie vergadering zullen wij een 
bestemming zoeken wat er met het resterend bedrag 
gedaan zal worden. Wij houden u op de hoogte. 
Grote dankbaarheid naar u allen die spontaan een 
bijdrage hebben geleverd om ons medemens even 
gelukkig te maken! 
De diaconie wenst u een mooi 2020 toe, en hoopt dat u  
mee blijft werken aan onze acties. 
De diaconie 
 
Kaartverkoop 
U hebt al kunnen lezen dat de kaartverkoop maar liefst  
568 euro heeft opgeleverd! 
In een gezellige zetting hebben een aantal dames uit 
de gemeente weken geknipt, geplakt, gekletst, gegeten 
en gedronken om honderden kaarten te maken! 
Dank aan Harmke van Dijk die “de kar” heeft 
getrokken! 
Met de opbrengst zijn nieuwe koffie/thee kannen 
gekocht en opbergdozen voor de koffie en thee en is er 
een bijdrage naar de kerstviering van de Soos gegaan. 
300 euro is ter aanvulling van de collecte van 24 
december gegaan naar Stem in de Stad. 
Dank voor het kopen van de prachtige kaarten! 
Namens de diaconie, Jeanne Marie Claus 


