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

 

Week 14, 4 april 2021

 
Vrijdag 2 april 2021 om 19.30 uur, Goede Vrijdag  
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins,  
Organist Huib van den Doel 
Gastvrouw Harma van den Eijkhof 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 

 
Orde van dienst 
Inleiding op de viering, begeleid door pianospel  
(Lied 575: Jezus leven van ons leven) 
 
1.Votum en groet 
Zingen: Lied 192: Mijn Verlosser hangt aan’t kruis 
(bundel Hemelhoog) 
 
Bericht van overlijden br. Folkert Elzinga 
Luisteren: Psalm 84: 1 
 
2. Gebed 
 
3. Rondom het Woord 
De eerste schriftlezing:  
Johannes 17: 1-8 door Germa Slik 
Luisteren: Leer mij, o HEER, Uw lijden recht betrachten 
- Sela (https://youtu.be/InQ4oay-8vY)   
Overdenking: Wie is Jezus? Licht voor de wereld 
Zingen: Lied 176: 1, 3 & 4 God enkel licht (bundel 
Hemelhoog).   
 
De tweede schriftlezing:  
Johannes 18: 1- 11 door Carst ter Horst 

Luisteren: O hoofd vol bloed en wonden,  

Lied 576 (Nieuwe Liedboek) door Huib van den Doel 
 
De derde schriftlezing: 
Johannes 19: 28-37 door Femke Prins 
Luisteren: Hard geslagen, vastgenageld - Sela 
(https://youtu.be/Ft6AwO_pi0I) 
Overdenking: Wie is Jezus? De ware wijnstok 
Luisteren: An Easter Hallelujah 
Cassandra & Callahan Star (https://youtu.be/-
j3NZEdHQaI) 
 
Doven van de Paaskaars 
 
4. Dankgebed  
We bidden samen het Onze Vader 
 
5. Zegen 
 
We verlaten in stilte de kerkzaal 
 
 
 

 
Zondag 4 april 2021 om 10.00 uur, Pasen 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Dirk Out  
Muz. medewerking Jorijn Vuyk en Bart Houtgraaf  
Gastvrouw Greet Klaasen  
Kindernevendienst Elly en Marianne  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 

 
 

Orde van dienst 
Orgelspel voor de dienst: ‘Daar juicht een toon, daar 
klinkt een stem…’ en ‘U zij de glorie…’ 
Woord van welkom 
 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken 
 
We luisteren naar intochtslied: Lied 624 (gezongen 
door voorganger) 
Moment van stilte/ Bemoediging en groet  
 
Gebed 
We luisteren naar: Opwekking 614 en 618 
(geluidsopname Jorijn en Bart) 
 
Kinderen vertellen wat er met Pasen gebeurd is (video) 
PP-presentatie Paasproject kinderen 
We luisteren naar kinderlied ‘Wij vieren feest omdat 
Jezus weer leeft…’ (YouTube-versie) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Johannes 20:1-18  
We luisteren naar: Lied 631 : 1 en 3 (gezongen door 
voorganger) 
Verkondiging: “De eerste Paasgetuige” 
Meditatief orgelspel 
 
We luisteren naar: Opwekking 630 (geluidsopname 
Jorijn en Bart)  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen  
 
We luisteren naar: Opwekking 430 (geluidsopname 
Jorijn en Bart) 
 
Zegen 
We luisteren naar slotlied: ‘Halleluja!’ (uit: ‘Messiah’, 
G.F Händel) (YouTube-versie) 
Uitleidend orgelspel: ‘Halleluja!’ 
 
[Collecten: 1) Eredienst, 2 )Kerk  -  via Givt of 
overmaking] 
Dankdienst br. Folkert Elzinga 

https://youtu.be/InQ4oay-8vY
https://youtu.be/Ft6AwO_pi0I
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De dankdienst voor br. Folkert Elzinga die a.s. dinsdag 
6 april om 10.00 uur zal plaatsvinden in onze kerk zal 
voor niet-genodigden te volgen zijn via de livestream 
op www.kerkdienstgemist.nl  
In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zal na 
afloop van de dienst geen gelegenheid tot condoleren 
worden geboden in ons kerkgebouw. 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 11 april 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. P. Verhoeff 
Organist Dirk Out 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Evelyn en Wilma 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
 
Nieuwe ouderlingen en diakenen gezocht 
Aan het einde van dit seizoen zal een aantal 
ambtsdragers aftreden, omdat hun termijn afloopt. Dit 
zijn Gea Wijma (scriba), Esther Jochem (voorzitter) en 
Ruurd Postma (diaken). Verder zijn er nog vacatures 
die dit seizoen niet waren ingevuld, te weten pastoraal 
ouderling, missionair ouderling en jeugdouderling. 
Verder is er nog ruimte voor pastorale medewerkers. Al 
met al zijn er dus echt mensen nodig die volgend 
seizoen een taak in het kerkbestuur willen oppakken. 
De kerkenraad roept u en jullie daarom dringend op om 
namen aan te dragen van gemeenteleden die voor een 
taak benaderd zouden kunnen worden. U mag ook u 
zelf opgeven! We hopen op veel reacties. De kerk is 
van ons allemaal, dus we moeten het samen doen! 
Wilt u de namen zo spoedig mogelijk doorgeven aan 
Gea Wijma via de mail scriba@pelgrimkerk.nl?  
Esther Jochem, voorzitter kerkenraad 
  
Powerpoint-presentatie kindernevendienst  
De opwekking van Jezus (Johannes 20:1-23) 
Aan het einde van de brug is een stad te zien, de poort 
geeft toegang tot de stad in het licht. 
Een heerlijke plaats waar de zon schijnt en het goed is. 
Het graf is leeg. De levende Heer roept Maria bij haar 
naam. Nu weet ze het: Hij is het. Hij is gestorven en 
opgestaan. Zijn woorden zijn waar: 
Jezus is het leven. Later verschijnt Jezus ook aan 
Petrus en de anderen. 
Ook hun brengt hij vrede. Ook zij herkennen Hem. 
Jezus heeft de weg vrij opgemaakt naar de vader naar 
een HEER-lijke toekomst. 
Door de opstanding van Jezus mogen we weten: je 
mag leven door Hem. 
We mogen samen uitkijken naar de Hemelse stad. 
Jezus heeft voor ons een brug geslagen over de dood 
heen naar het eeuwige leven. Ook jij kunt leven, 
vandaag en altijd, door Hem. 
Als je dat gelooft, zie je dat. Jezus leeft en wij met Hem 
 
Aan het kruis is Hij gestorven, 
Na drie dagen opgestaan. 
Levend staat Hij in ons midden: 
Hoor Hij noemt je bij je naam. 
 
In een wereld vol van vragen  
Is Hij bij ons in de pijn, 
Heeft Hij alle schuld gedragen, 
Wil Hij Levenskoning zijn. 
Heel de wereld moet het weten:  

Jezus Hij is opgestaan. 
Ook aan jou geeft Hij het leven: 
Hoor Hij roept je bij je naam! 
 
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  
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  
 
Paasspeurtocht 
Wanneer? Van 4 t/m 11 april 
Waar? In de Remisebuurt 
Wat? 10 afbeeldingen van jonge dieren zoeken. 
Voor wie? Voor iedereen die het leuk vindt. 
Start? Bij het boekenkastje van de Pelgrimkerk. 
Waarmee? Met een formulier plus plattegrondje. 
Einde? Bij de brievenbus van de kerk. 
Wedstrijd? Maak van de gevonden letters woorden. 
Winnen? Wie weet win jij een leuke dierenprijs. 
Info? Rita Honders 0649944978 
 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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