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

 

Week 17, 25 april 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 25 april 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijstra  
Organist Aart Jan Huizing  
Gastvrouw Wilma Jochem  
Kindernevendienst Paula en Marianne  
Collecten 1. Eredienst,  

2. Kerk 
 

   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 2 mei 2021 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Monique en Evelyn 
Collecten 1. Diaconie 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.  
 
Marokko 
De man van Habiba wilde scheiden, omdat zijn vrouw 
christen is. Habiba moet nu een eigen plek vinden om 
te wonen. Bid dat zij de voogdij over haar kinderen 
mag houden en dat ze rust vindt bij de Here God in 
deze roerige tijden. 
Bid ook voor hen die er alleen voor staan in de 
opvoeding van hun kinderen. Bid om wijsheid en de 
Heilige Geest, zodat zij een goed voorbeeld zijn voor 
hun kinderen in hun relatie met de Here Jezus. 
Sarita Kooyman 

 
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Kerkdienst Pelgrimkerk, zondag 25 april 2021 
(‘Jubilate’) 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel n.a.v. Lied 
654 (‘Zing nu de Heer, stem allen in…’; mel. ‘Nun freut 
euch, lieben Christen gmein…’)  
Welkom 
 
We luisteren naar aanvangslied: Psalm 81 :1, 2 en 9 
(YouTube-versie Nederland Zingt) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
We luisteren naar: Lied 66a (YouTube-versie Taizé) 
Leefregel: 1 Petrus 2:16-17 
 
We luisteren naar kinderlied: ‘Ik wil U volgen Heer…’ 
(Opwekking Kids 20) (YouTube-versie) 
(hierna begint de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: 
1) Johannes 21:  1-6 
2) 1 Korintiërs 15: 58 en 16:13-14 
We luisteren naar: Lied 967: 4, 5 en 6 (gezongen door 
voorganger) 
Verkondiging: “Een behartenswaardig advies van de 
Meester-Visser” 
 
We luisteren naar: ‘Wees standvastig, onwankelbaar…’ 
i.c.m. ‘My city of ruins…’ (Bruce Springsteen) 
(YouTube-versie) 
 
Bericht van overlijden zr. Gé Schaafsma, waarna we 
luisteren naar orgelspel n.a.v. Lied 247 (‘Blijf mij nabij, 
wanneer het duister daalt…’) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
We luisteren naar slotlied: Lied 425 (gesproken door 
voorganger, onder orgelspel) 
 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
[Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk → via Givt of 
overmaking] 
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