
 

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

 

Week 14,11 april 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 11 april 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Verhoeff   
Organist Dirk Out   
Gastvrouw Harmke van Leeuwen   
Kindernevendienst Evelyn en Wilma   
Collecten 1. Eredienst,  

2. Kerk 
  

    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 18 april 2021 om10. 00 uur 
Voorganger Ds. Wim Scheltens 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Greet Reede 
Kindernevendienst Jorijn en Marieke 
Collecten 1. Eredienst,  

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). 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Het bloemenkruis van Pasen 
Ook dit jaar hebben we het feest van Pasen gedeeld 
met de buurt. Het kruis was prachtig versierd met veel 
verschillende soorten bloemen die onze favoriete 
bloemenman André Diependaal  ons geleverd heeft. 
Wij zijn dankbaar voor zijn vriendelijkheid en zijn 
meedenken met ons.  Wij hebben een fotokaart van 
het kruis namens ons allen naar hem gestuurd. Maar u 
kunt hem natuurlijk ook even persoonlijk bedanken als 
u bij de Vomar bent. 
Met vriendelijke groet Peter en Rita Honders 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 

 
Orde van dienst 
Orgelspel  voor de dienst 
Welkom 
 
Luisteren naar aanvangslied: 212: 1, 2 en 3 
Bemoediging en groet 
 
Gebed  
Luisteren naar: Lied 1003: 1, 3 en 5 
Lezing: Lucas 19: 1-10 
Luisteren naar: Lied 686: 1 en 3 
Preek 
Luisteren naar: Gezang 487: 1 en 3 (LBK 1973, 
melodie: Lied 362) 
 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Lied 263 
Zegen 
 
[Collecten: 1) Eredienst, 2 )Kerk via Givt of 
overmaking] 
 
Bangladesh 
Deze maand geven lokale partners van Open Doors 
verschillende trainingen. O.a "Standing strong through 
the storm" en de cursus "Dangerous Faith". Hiermee 
leren christenen hoe ze zich kunnen voorbereiden op 
vervolging en hoe ze er op Bijbelse wijze op kunnen 
reageren. 
Op 26 maart vierde Bangladesh 50 jaar 
onafhankelijkheid. Inwoners van het land vierden deze 
dag met allerlei activiteiten en evenementen. 
Bid dat de Here God de leiders in Bangladesh wijsheid 
geeft zodat er vrede in het land, en meer aandacht 
voor mensenrechten en geloofsvrijheid komt. 
Sarita Kooyman 
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Uit de geluidshoek 
Na acht jaar trouwe dienst heeft Joost Houtgraaf ons 
team verlaten. Heel veel dank voor je inzet Joost! 
Dat betekent dat ik weer op zoek ben naar een 
vrijwilliger m/v. 
Het is niet ingewikkeld en je bent ongeveer 1 maal in 
de 6 weken aan de beurt. 
Lijkt het je wat? Neem contact met mij op:  
06 33345923. 
Met vriendelijke groet Peter Honders  
 
Nieuws van Jantje Beton. 
Er is via de QR code een bedrag van  
€ 223,00 binnengekomen.  
De helft, dus € 111,50, is voor de Sonshineclub. Dat is 
geweldig nieuws. Iedereen die gedoneerd heeft: 
hartelijk dank! 
We hopen dat we over een paar maanden weer een 
hele gezellige clubavond kunnen hebben met elkaar. 
Groeten van Marieke, Rita en Jantje 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


