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CORONA-VIRUS INFORMATIE.  
 
Kerkdiensten in maart gaan NIET door 
Houdt u vooral de website in de gaten voor het 
actuele nieuws. 
Wilt u dit bericht ook doorgeven aan 
gemeenteleden die geen internet hebben? 
 
Oratie Josée Zijlstra 
I.v.m. de corona-crisis is de oratie van mijn 
vrouw Josée die stond gepland voor donderdag 
26 maart helaas afgelast. Uiteraard is het de 
bedoeling dat de oratie op een later moment 
alsnog zal plaatsvinden, maar dit kan nog wel 
een poosje duren (wellicht in september). T.z.t. 
zullen we u informeren over de nieuwe datum. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Geen voorjaarsbeurs 28 maart 
Ook in verband met de corona-crisis is in 
overleg met het moderamen besloten om de 
voorjaarsbeurs van 28 maart niet door te laten 
gaan. De commissie vindt het heel jammer want 
het is altijd een hele happening  maar het is niet 
verantwoord. In het najaar pakken we met veel 
enthousiasme de draad weer op. 
De commissie 
 
 

 

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 
 
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.  
 
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. 
 
 

 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
Oecumenische vastenmaaltijden in kerkgebouw 
Evangelische Broedergemeente 
Gedurende de veertigdagentijd is er elke 
donderdagavond, van 18.00 tot ± 19.15 uur, een zgn. 
oecumenische vastenmaaltijd in het kerkgebouw van 
de Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34. 
We denken aan Marja Veldhuijzen en onze ouderen in 
de diverse tehuizen. Uw medeleven wordt erg op prijs 
gesteld. 
 
Bedankje 
Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen, die ik 
afgelopen zondag mocht ontvangen. Ik ben inmiddels 
weer thuis en ben onder de indruk van de vele kaarten 
en het meeleven van de Pelgrimkerk, ook voor Pieter! 
Veel dank hiervoor.  
Hartelijke groeten van Pieter en Greet Klaassen. 
 
Nog een bedankje 
Iedereen die in deze tijd met Bert en mij meeleeft , op 
welke manier ook, willen we daarvoor heel hartelijk 
bedanken. Het heeft ons heel erg gesteund. We hopen 
dat er binnenkort begonnen wordt met de behandeling. 
Tiny van Beek 
 
Leeskring 
De leeskring komt weer bijeen op woensdag 18 maart  
om 20.00 uur in de Upperground. We bespreken deel I 
(de hoofdstukken 1 t/m 3) van het boek “Eindelijk thuis” 
van Henri Nouwen. Dit deel gaat over de jongste zoon 
uit de gelijkenis (Lucas 15:11-32). 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Bijbelkring 
Donderdag 19 maart bespreken Psalm 121 met elkaar. 
Over een reiziger op zijn tocht naar Jeruzalem, een 
pelgrimslied. Uiteindelijk zijn we allemaal deze reiziger. 
Gelukkig is de Heer onze beschermer, Hij gaat met je 
mee waarheen je pad ook gaat. 
Beata Hartendorf en Tilly Heule. 
 
Kick Off 
Vorige week zaterdag was in onze kerk de Kick Off 
(start van de fase van ‘plannen maken’), waar onder 
meer de gemeente Haarlem, Urban Sync en de 
projectontwikkelaars HBB en Hoorne Vastgoed 
aanwezig waren. Daar bleek ons dat er een strak 
tijdpad is en dat de gemeentelijke besluitvorming over 
het stedenbouwkundig plan voor de hele spoorzone al 
gepland staat voor september 2020. Om de belangen 



van onze kerk en ons kerkgebouw goed te behartigen, 
voert het college van kerkrentmeesters op dit moment 
gesprekken met verschillende partijen, waaronder de 
gemeente Haarlem en onze buren Op Stoom, onder 
meer over de invulling van het nieuwe 
bestemmingsplan rond ons kerkgebouw. Als u hierover 
vragen of opmerkingen heeft, bel of mail mij dan 
gerust, of schiet me even aan in de kerk. 
Stewart Osborne, voorzitter college van 
kerkrentmeesters 
 
Uit de 40dagentijdkalender van de Protestante 
Kerk: 
Lezen: Johannes 3: 1-21 
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat. Johannes 3: 16. 
Er ontstaat een misverstand tussen Nikodemus en 
Jezus. Jezus heeft het over opnieuw geboren worden 
en Nikodemus vat dat letterlijk op .Het verhaal wordt 
misschien iets duidelijker als je weet dat het woord dat 
Jezus gebruikt voor ‘opnieuw geboren worden’, ook 
‘van boven’ kan betekenen, uit God. Mensen hebben 
het leven van God gekregen. Elke dag krijgen mensen 
nieuwe kansen van God. De reactie van Nikodemus 
staat niet in dit verhaal, maar wordt uiteindelijk een van 
de volgelingen van Jezus die erbij is als Jezus 
gestorven is. 
Hoe kunt u vandaag God danken voor het leven dat Hij 
u geeft? 
Creatief zijn? Zet een mooie voorjaars tak in een vaas; 
hang elke dag een dankpunt in de tak; met Pasen heeft 
u dan een ‘boom ’vol zegeningen.  
 
 

 
 
 


