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

 

Week 10, 7 maart 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 7 maart 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post,   
Organist Theo Griekspoor  
Gastvrouw Carla Levens  
Kindernevendienst Paula en Rita  
Collecten 1. Diaconie 2. Kerk  
   
Kerkdienst deze week (vervolg) 
Woensdag 10 maart 2021 om 19.30 uur, Biddag 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Hans Plantinga 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Collecten 1.Diaconie 2. Kerk 
  
Kerkdienst volgende week 
Zondag 14 maart 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate, Ermelo 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Kindernevendienst Monique en Elly 
Collecten 1. Zending 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). 
 
Noord-Korea 
Bid voor Noord-Korea. Voor zijn overheid, zijn 
inwoners en de christenen die daar wonen. Zij allen 
hebben het nodig dat de Here God ingrijpt in de 
huidige situatie waarin Noord-Korea zich nu bevindt. 
Bid voor christenen die door Matthew en Peter zijn 
opgeleid en daarna terugkeerden naar Noord-Korea 
om daar het licht van Jezus Christus te verspreiden in 
donker Noord-Korea 
Sarita Kooyman 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
 
Orgel /pianospel vooraf 
 
Welkom 
 
Votum en groet 
 
Moment voor de kinderen 
Kinderlied  - tien geboden-rap 
https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing 1: Psalm 19: 8-15 (HSV) 
Opwekking 59 Mogen de woorden van mijn hart… 
https://www.youtube.com/watch?v=meV-ON5fDmU 
Romeinen 7: 14-25 (HSV): Inwendige strijd 
Meditatief moment  
Johannes 2: 13-25 (HSV): De tempelreiniging 
Lied: Lied Micha Zondag - Tranen voor de schepping 
https://www.youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfNU 
 
Verkondiging 
 
(Luister)lied Vrijheid  
Nederland Zingt: Vrijheid 
https://www.youtube.com/watch?v=sFXnaO4LgsQ  
 
Dank- en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Orgelspel: Vreugde, vreugde louter vreugde 
 

Zegen 

Orgelspel 

Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-
ouderling en voor de dienst op woensdag 1 maart om 
19.30 uur uiterlijk woensdagmorgen aan ds. Sicco 
Zijlstra. 
 
Dienst op Biddag 
Ik heb geaarzeld over het laten doorgaan van de 
avonddienst op Biddag voor gewas en arbeid, a.s. 
woensdag 10 maart om 19.30 uur. Het aantal 
gemeenteleden dat de kerkdienst op Biddag bezoekt is 
onder normale omstandigheden al gering. Zou er dan 
bij gemeenteleden van de Pelgrimkerk wel animo zijn 
om woensdagavond aan een online-Biddagdienst deel 
te nemen? Tegelijkertijd geldt dat het dit jaar misschien 
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wel meer dan ooit zinvol is om bewust stil te staan bij 
Biddag. De nood waarin we met z’n allen verkeren is 
immers hoog en we weten ons nog meer dan anders 
kwetsbaar en afhankelijk. Zou het juist nu niet nodig 
zijn om ons van onze priesterlijke taak te kwijten en 
voorbede te doen, niet alleen voor elkaar als 
gemeenteleden, maar voor heel ons land en volk!? Ik 
denk van wel. Daarom roep ik u van harte op om aan 
te haken bij de Biddagdienst, liefst woensdagavond, of 
-mocht dat beter uitkomen- op een later moment (u 
kunt de dienst immers terugkijken!). 
Als er specifieke gebedspunten zijn die u tijdens de 
Biddagdienst graag genoemd zou willen hebben, kunt 
u die aan mij doorgeven, liefst uiterlijk . 
woensdagmorgen. 
Met hartelijke groet, ds. Sicco Zijlstra 
 
Nog geen bezoekers bij de kerkdienst 
Afgelopen week hebben we bekeken of het 
verantwoord is om – na de bescheiden versoepelingen 
die door de overheid zijn afgekondigd – op korte 
termijn weer bezoekers toe te laten in de kerkdienst. 
Hoe spijtig ook, we vinden dat op dit moment nog niet 
verstandig, omdat de besmettingscijfers niet afnemen 
en onduidelijk is of de versoepelde maatregelen voor 
langere tijd zullen (kunnen) gelden. De viering van het 
heilig avondmaal vindt vandaag daarom ook geen 
doorgang. In de loop van de maand maart bekijken we 
de situatie opnieuw. We hopen en bidden dat we in de 
diensten in de stille week en de Paasdienst weer op 
kleine schaal bijeen kunnen komen. Of dat mogelijk is, 
hangt echter af van hoe de situatie zich de komende 
weken ontwikkelt. Ik wens ons allemaal sterkte in deze 
lastige tijd, houd moed en zorg voor elkaar. 
Hartelijke groet,  
Esther Jochem, voorzitter kerkenraad 
 
Uitleg van de Powerpointpresentatie: 
Johannes 10: 11-21 
Het regent, donkere wolken pakken zich samen aan de 
lucht. Het landschap is weids, leeg en uitgestrekt. 
Nergens is een plaats om te schuilen. 
In ons leven kunnen we ons net zo verlaten voelen, 
eenzaam in de stormen van ons leven. 
Jezus vergelijkt zichzelf met een goede herder. 
Het kenmerk van een goede herder is dat hij een band 
heeft met zijn schapen. Hij heeft alles voor hen over en 
zal hen niet in de steek laten. Hij biedt bescherming. 
Hij houdt van zijn schapen. Ze kunnen hem vertrouwen 
en volgen. Bij hem is hun bestaan in veilige handen. 
In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een warme 
winterjas te zien. 
Een warme winterjas biedt bescherming tijden de reis. 
Zoals een goede herder zijn schapen beschermt en 
een veilige plaats biedt, zo zorgt een waterdichte 
warme jas voor bescherming tegen regen en kou. 
 
Jezus is de goede Herder 
die ons hulp en voedsel geeft 
Jezus is de goede Herder die alles voor jou over heeft.  
 
Jantje Beton 
Komende week is de collecteweek van Jantje Beton. 
Juist in deze tijd is het belangrijk dat alle kinderen 
mogelijkheden hebben om te spelen, binnen of buiten. 
Dit jaar is de collecte digitaal. U krijgt van de scriba 

deze week een mailbericht van Jantje. Daarin vindt u 
de flyer van de collecte, met een QR-code waarmee u 
een bijdrage kunt geven. Zoals elk jaar is de helft van 
de opbrengst van de collecte voor de landelijke doelen 
van Jantje Beton, en de andere helft voor onze 
Sonshineclub. U doet toch mee? Als u hulp nodig heeft 
bij het gebruik van de QR-code, of u wilt liever contant 
een gift doen, neem dan deze week even contact op 
met Esther Jochem of Rita Honders. Namens alle 
kinderen alvast bedankt! 
 
De zieken 
Onze zieken en ouderen wensen we heel veel sterkte! 
 
Jubileum 
We feliciteren dhr. mw. Van Eck-Vrij van harte met hun 
55-jarig huwelijksjubileum en wensen hun Gods zegen 
voor de toekomst. 
. 
Bedankje 
Dhr. en mw. Van Leen waren blij verrast met de 
bloemen uit de kerk. Ze genieten ervan. Heel veel 
dank, namens Joop en Greet, 
Tiny de Vos 
 
Nieuws uit de Stookkamer 
In het vorige  week verschenen nummer van 
Pelgrimnieuws kunt u lezen over de Stookkamer, een 
boeiend nieuw initiatief in de wijk rondom onze kerk 
(Houtvaartkwartier). Als u op de hoogte wilt blijven van 
alles wat er in en rondom de Stookkamer gebeurt, kunt 
u zich inschrijven voor de maandelijkse digitale 
nieuwsbrief, waarvan recent het eerste nummer is 
verschenen. U kunt dit doen d.m.v. een mailtje aan: 
info@stookkamer.nl Van harte aanbevolen! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Van de diaconie 
Hierbij de tekst uit Kerk in Actie over de werken van 
Barmhartigheid, het thema van de 40 dagentijd. 
De Bijbel over ‘de vreemdeling onderdak bieden: 
Mattheus 25:35 
‘ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’  
De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken 
mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de 
genen te zitten om je deur te openen voor wie 
langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel 
vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die 
onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat 
staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen 
vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker 
begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor 
de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven 
dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En 
misschien begint het daar wel: het besef dat je als 
mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op 
aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud 
van eigen huis en haard, maar kan letterlijk en figuurlijk 
ruimte geven aan wie onderdak zoekt. 
 
Gebed 
Voor hen die verloren lopen 
God, wij vragen u:  
Vind hen die verloren lopen, 
die, gescheiden van hen van wie ze houden, 
over grenzen moeten gaan, 
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uit hun land en weg van hun geboortegrond, 
die niet meer weten waarheen,  
Vind hen God, 
Gij die altijd hen die verloren raken zoekt 
en beschermt zoals een kloek haar kuikens, 
God, wij vragen u:  
Laat hen die onder ons wonen, 
die zich vreemden voelen, ontworteld, 
een veilige woonplaats vinden, 
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd, 
hun vaardigheden worden erkend, 
zodat ze zonder vrees kunnen leven. 
Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn 
Open ons hart voor hen. ( uit medemens 4) 
 
Alternatieve Dienstenveiling 
Graag willen we de volgende diensten nog weer onder 
uw aandacht brengen: 
* Paasstukjes: Klein en wat groter voor € 5,00 of  
€ 10,00.We vragen u wel om de paasstukjes op tijd te 
bestellen. Het kost wat tijd om ze te maken. 
* In het kader van elkaar ontmoeten en beter leren 
kennen, wil ds. Anne Post een rondleiding geven 
op de Erebegraafplaats te Bloemendaal (Zeeweg) op 
de 5 of /en 6 mei, met een groepje van 5 -6 
personen. Hier kunt u zich voor opgeven. De 
rondleiding kost € 15,00 p.p. 
 
Let op 
Verder wil ik uw aandacht vragen voor de prachtige 
Paaskaars uit de kerk van 2018 of 2019. 
Deze kaarsen hebben een minimum prijs van € 35,00 
per stuk. Hierop kunt u bieden en de hoogste bieder 
koopt hem dus. 
Wie wil nou niet zo’n prachtig kaars in huis. 
U kunt bieden tot 31 maart. Daarna krijgt de hoogste 
bieder de kaars. 
Wie biedt! 
U kunt een dienst bestellen of een bod uitbrengen door 
te bellen of mailen naar Regina Nagtegaal, 
tel: 06-46001671 of mail: reginanagtegaal@live.nl 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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Hoe werkt de Dienstenveiling! 

U ziet een dienst en bestelt die bij Regina 

Nagtegaal, via de mail: reginanagtegaal@live.nl 

of u belt tel: 06-46001671, ook kunt u een 

nieuwe dienst aanbieden. 

Regina stuurt een mail naar aanbieder, koper en 

penningmeester Diaconie. 

Zo komt de koop tot stand. De dienstenveiling 

gaat door in het nieuwe jaar. 

Heeft u vragen? Bel Regina! 

Alternatieve dienstenveiling t.b.v. 2e locatie Open Huis 

Aanbod 
Aantal 
keer Aangeboden door minimum prijs 

        

Draadjesvlees voor 2 personen   
Anneke en Dick v.d. 
Ende 12,50 

Overheerlijke pannenkoeken voor 4 
personen  Wim Slik 10,00 

Cake 5X Wilma Jochem 7,50 

Cake 2x Joke Blom 7,50 

monchoutaart 2X Regina Nagtegaal 10,00 

Appeltaart 12 pers.   Christina Stolp 15,00 

Tomaten of Groentensoep v. 4 pers.   Henri van Elk 10,00 

Gember Koekjes   Tilly Heule 5,00 

Koekjes of iets anders   Sarita Kooyman 5,00 

Kwarktaart   Rob Houtgraaf 10,00 

Erwtensoep voor 4 pers. 2x Anneke van Rhijn 10,00 

Meringuerol  Wilma Postma 10,00 

Biologische geitenhamburger (big mac)  Christina Stolp per 2 stuks 7,50  

    

Fotokaarten 10 stuks Bavo, bloemen, Natuur 
of stadsgezichten   

Jaak en Sarita 
Kooyman 8,00 p.mapje 

Handgemaakte gepersonaliseerde kaart om 
te versturen of met bijbeltekst op A5, met 
handlettering gemaakt  

  
Nog 5  
stuks Jorijn Vuyk 2,50 p.stuk 

    

Bijles Economie of Bedrijfseconomie  Gea Wijma 10,00 p. Uur 

Dagje helpen op geitenboerderij incl. lunch   Christina Stolp 15,00  

    

Film kijken in de kerkzaal 30 pers Diaconie 7,50 pp 

Paasstukjes 2 maten  Diaconie 
5,00 p. stuk of 10,00 

p.stuk 

Paaskaars 2018 en 2019 bieden  Diaconie Minimumprijs 35,00  

    

Rondleiding Erebegraafplaats 
Overveen/Bloemendaal (Zeeweg) 5 of 6 mei 
a.s. 

Groepjes 
van 5/6 
pers. Ds. Anne Post 15,00 p.p. 

Wandelen in Middenduin   
Sarita en Jaak 
Kooyman 5,00 pp 
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