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Week 14, 5 april 2020

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl 
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  
 
Spreekuur predikant 
Voel u vrij om contact met mij op te nemen, ook buiten 
de normale ‘telefonische spreekuurtijd’ van  
09.00 – 10.00 uur om. Ik ben, zoals velen, het grootste 
gedeelte van de dag thuis en bereikbaar. Telefoon: 
023-5473635, email: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 
 
Stille week 
Meer nog dan in andere jaren gaan we in aanloop naar 
Pasen een Stille Week tegemoet. Een week waarin we 
in alle heftigheid worden geconfronteerd met de nood 
van de wereld en ook met de persoonlijke nood van 
mensen in onze nabije omgeving. Het is tegen de 
achtergrond van dat decor dat we ons voorbereiden op 
het Paasfeest. Dat zal voor ons allemaal een heel 
ander Paasfeest worden dan ooit tevoren. Veel minder 
uitbundig en feestelijk dan anders, althans, afgaande 
op de uiterlijke setting. Maar misschien juist daarom 
ook wel intenser en doorleefder dan anders. Of dat 
laatste het geval zal zijn, hangt uiteraard van ieder van 
ons persoonlijk af. Ik wens u en jullie allemaal toe dat 
het zal lukken om juist dit jaar je heel bewust voor te 
bereiden op Pasen, het grootste en belangrijkste feest 
wat we als christenen jaarlijks vieren. Dat Christus 
dood en duivel heeft overwonnen is juist in deze tijd 
van wereldwijde crisis een onuitputtelijke bron van 
hoop en blijdschap. Die hoop en blijdschap mogen we 
op Paaszondag op bijzondere wijze delen en beleven 
samen met onze broeders en zusters van de 
Fonteinkerk, de Wilhelminakerk en de Petrakerk tijdens 
de gezamenlijke Paasviering vanuit de Wilhelminakerk 
die we thuis mee kunnen maken via het internet. Maar 
uiteraard delen we die hoop en blijdschap ook met alle 
andere christenen in Haarlem en omgeving, in ons land 
en wereldwijd. We maken immers allemaal deel uit van 
de ene algemene christelijke Kerk, waar onze 
opgestane Heer Jezus Christus het hoofd van is en wij 
de leden. 
Met een hartelijke groet aan u allen, in Christus 
verbonden, 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
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 
5 april 2020 (zondag ‘Palmarum’(Palmpasen) 
Zondag 5 april 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Theo Griekspoor 
 
Zingen voor de dienst: Lied 556: 1, 2, 3 en 5 
Welkom 

 
Zingen aanvangslied: Psalm 24: 1 en 2 (gemeente 
staat) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Zingen: Psalm 24: 5 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Apostolische vermaning: Hebreeën 4: 14-16 
Zingen: Hemelhoog 275 (= Evangelische Liedbundel 
302) (= Gebed om schuldvergeving) 
‘Kindermoment’: “Hoe gaat het met je?” 
Zingen: Hemelhoog 45 (= Evangelische Liedbundel 
34a) (2x) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Johannes 12: 1-16 
Zingen: Lied 435: 1, 2 en 4 
Verkondiging: “Gezalfd en gezegend; het begin van 
het einde” 
We luisteren naar een lied van Carst Terhorst: ‘Leef 
dan met het Woord…’ 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk  
 
Zingen slotlied: Lied 575 : 1, 5 en 6 (hierbij staat 
gemeente) 
Zegen 
 
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.  
 
Kerkdiensten deze week 
Vrijdag 10 april 2020 om 19.30, Goede Vrijdag 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins  
Organist Wim Brienen  
 
 

mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl


Kerkdiensten volgende week 
Omdat in deze crisistijd de avondmaalsviering aan tafel 
die normaal gesproken plaatsvindt op Witte 
Donderdag niet gehouden kan worden, is besloten om 
de kerkdienst op de avond van Witte Donderdag dit 
jaar te laten vervallen. 
De kerkdienst op de avond van Goede Vrijdag 
(aanvang 19.30 uur) zal in de inmiddels gebruikelijke 
besloten setting wel doorgaan. Voorganger in deze 
dienst is br. Jan-Martijn Prins. 
Op Paaszondag, 12 april a.s., zal om 10.00 uur een 
gezamenlijke Paasviering plaatsvinden van de 
gemeenten van de Fonteinkerk, Wilhelminakerk, 
Petrakerk (Heemstede) en Pelgrimkerk. In deze 
viering-in-besloten-setting, die zal worden gehouden in 
de Wilhelminakerk, zullen de predikanten ds. Johan 
Schelling, ds. Jan Mudde, ds. Alex Boshuizen en 
ondergetekende samen voorgaan. De dienst zal 
worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl, het 
kanaal waarlangs de Wilhelminakerk de diensten live 
streamt. U kunt rechtstreeks inloggen (via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/657-NGK-Haarlem-
Wilhelminakerk) of dat doen via een link op onze eigen 
website (www.pelgrimkerk.nl). Om het aantal 
aanwezigen zo beperkt mogelijk te houden, is het 
helaas niet mogelijk om als ‘kerkganger zonder 
specifieke functie’ de dienst in de Wilhelminakerk bij te 
wonen. 
 
Paasmorgen: kerkdienst op RTV-NH  
Veel mensen zijn in staat de online diensten van hun 
eigen gemeente te volgen via internet. Maar niet 
iedereen heeft daarvoor de kennis in huis. En veel 
mensen buiten de kerk weten wellicht niet eens dat je 
zo met een plaatselijke gemeente verbonden kunt zijn. 
Daarom zijn wij blij dat RTV-NH op Paasmorgen een 
dienst wil uitzenden. Vanuit de Ruïnekerk in Bergen, 
met professionele muzikanten als Britta Maria (zang) 
en Maurits Fondse (piano). Voorgangers zijn de 
plaatselijke predikant Engele Wijnsma en 
classispredikant Peter Verhoeff. Te volgen via kanaal 
707 (Ziggo) of kanaal 509 (KPN). Om geen plaatselijke 
diensten in de wielen te rijden begint de dienst om 11 
uur. 
 
Kerkelijke stand per 31-03-2020 
Verhuisd: dhr. S. de Vries en mw. Tj. de Vries-Meijer, 
Westerhoutpark 5, 2012JLHaarlem (sectie 6) naar 
Brouwerskolkweg 2E, 2051ED Overveen (sectie 8) 
Dhr. W.B. de Vries, Wijttenbachstraat 9, 1093HR 
Amsterdam (sectie 6) naar Zeeburgerpad 4 D, 1018AJ 
Amsterdam (sectie 7) 
 
De Jantje Beton collecte 
Het lijkt al zo lang geleden, op dinsdag 3 maart hebben 
we gecollecteerd voor Jantje Beton. Na een gezellige 
warme maaltijd gingen we de kou en regen in. 
Ondanks het feit dat er minder kinderen waren dan 
gepland, hebben we toch nog een mooie opbrengst 
binnen gehaald. Namelijk € 369,41. 
Iedereen die hier aan meegewerkt heeft hartelijk 
bedankt! 
Groeten van Robin, Rita en Jantje 
 
 
 

Onder uw aandacht 
De jarigen van deze week: 
05/04 Koen Schelhaas 
06/04 Dhr. J.C.M. Veldhuijzen (kroonjaar) 
07/04 Maud van der Werff (kroonjaar) 
09/04 Mw. A.M. Mast-van de Kreeke (kroonjaar) 
10/04 Dhr. J.J. Nagtegaal (kroonjaar),  

Mw. A.M. van Amerom 
11/04 Dhr. M.J. Wolleswinkel, dhr. R. Janse* 
12/04 Mw. H. P. Hutabarat, Salomé Wolleswinkel, 

Dennis Zeilemaker 
13/04 Dhr. C.Y.G. Dijksterhuis (kroonjaar),  

Mw. G.A. Honders-Perfors,  
dhr. K.A. Vingerling 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
toegewenst en Gods zegen in het komende levensjaar. 
 
Geboren 
Henriëtte Millenaar is op 29 maart bevallen van een 
zoon. Zijn naam is Frederico. 
“Met grote vreugde en dankbaarheid aan God, een 
baby is geboren en moeder en kind maken het goed, 
We danken de gemeente voor de vele blijken van 
meeleven. 
God is groot en we prijzen zijn naam" 
 
Eritrea 
De vervolging in Eritrea gaat door, want de regering 
ziet christenen nog steeds als spionnen die het land 
willen verwoesten. De meeste christenen belijden 
daarom in het geheim hun geloof. 
Paul (40) is na 10 jaar gevangenschap onverwacht 
vrijgelaten. Zijn ouders stierven tijdens zijn 
gevangenschap. 
Terwijl hij werd vastgehouden, ging het leven voor zijn 
familie en leeftijdsgenoten gewoon door. 
Hij vraagt om gebed zodat zijn getuigenis anderen tot 
zegen zal zijn. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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