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

 

Week 2, 8 januari 2023

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
   

Zondag 8 januari 2023 HA 10.00 uur 
Voorganger  Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Aart Jan Huizing  
Gastvrouw Adriana Verkuyl  
Kindernevendienst Marieke  
Crèche Joke Meynen 

 
 

Zondag 15 januari 2023 oecumenische dienst in de St. 
Bavo Kathedraal om 11.00 uur 
(geen dienst in de Pelgrimkerk) 
 
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 
 
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.  
 
Stiltemediatie 
Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de 
dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  
Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 
verschillende locaties in de stad een moment om een 
half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de 
Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 
stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!  
 
Preekrooster Pelgrimnieuws december 
In het preekrooster staat dat op 12 maart a.s.  
ds. Scheltens voorgaat. Dat is niet correct. Er is dan 
een gezamenlijke jeugddienst in onze kerk met de 
Wilhelminakerk en Petrakerk. 
 
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Lied 207 
Welkom 
Zingen intochtslied: Lied 273 : 1, 2 en 3 (gemeente 
staat) 
 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet  
Zingen: Lied 273 : 4 en 5 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed 
Zingen: Lied 310 : 1 (a), 2 (v), 3 (a), 4 (m), 5 (a) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
Schriftlezing: Efeziërs 1:3-6 en 2:1-10; 2 Korintiërs 
5:18-21; 1 Korintiërs 11:23-26 
Zingen: Lied 313 : 1 en 5  
 
Verkondiging: “Geroepen tot Gods werk” 
 
Zingen: Lied 838 : 1, 2 en 4 
(hierna komen de kinderen terug in de kerkzaal) 
 
Inleiding viering Heilig Avondmaal 
Zingen: Lied 377 : 1, 4 en 5 
Delen van brood en wijn 
Zingen: Hemelhoog 548/Ev. Liedbundel 328 (= 
dankzegging)  
 
Dankgebed en voorbeden 
Mededelingen 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk 
(bij uitgang kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
Zingen slotlied: Lied 423 (hierbij staat gemeente) 
Zegen 
 
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. 
 
Nieuwjaarsborrel 
Vrijdag 13 januari a.s. geeft de (Oude Wijkkern rond de 
kerk) met de diaconie samen een Nieuwjaarsborrel 
vanaf 17.00 tot 20.00 uur. Allen welkom! 
Opgeven via de lijsten op het prikbord in de hal. 
We hebben er zin in. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en 
Gods zegen gewenst in het komende jaar. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 12 januari hopen Ger en Els Dekker-Jonker het feit 
te herdenken dat zij 50 jaar zijn getrouwd. Van harte 
proficiat met dit heugelijke feit en nog gezonde jaren 
onder Gods zegen met elkaar toegewenst. 
 
De zieken 
De zieken wensen wij zover mogelijk van harte 
beterschap en Gods nabijheid toe. 
 
In Memoriam 
Op 2e Kerstdag is plotseling onze broeder Dick van der 
Ende uit ons midden opgenomen in Gods koninkrijk, 
een groot verdriet voor Anneke en haar kinderen en 
kleinkinderen. Dick was een rustige man, die altijd 
bereid was iemand op te halen of thuis te brengen. Als 
rijschoolhouder moet je veel geduld hebben en dat had 
hij. Dick zal heel erg gemist worden door zijn gezin en 
de Pelgrimkerkers. Wij hopen dat Anneke en familie 
troost mogen vinden en het gemis een plaatsje kunnen 
geven om daarin met Gods hulp en bijstand te leren 
omgaan. Sterkte. 
Tiny de Vos  
 
Kerkelijke stand per 31 december 2022 
Overleden op 26 december 2022 Dhr. D.J. van der 
Ende, oud 79 jaar, gewoond hebbend Lorentzkade 
116, 2014 CCHaarlem (sectie 2) 
 
Vrijwilligersdiner op vrijdag 10 februari 2023 
Noteert u alvast de datum in uw agenda? Inschrijflijsten 
komen 22 januari op het prikbord. Albert Roffel 
 
Bijbelstudie 
Donderdagavond 12 januari pakken we de draad weer 
op met het bijbelboek Daniël. We gaan verder met 
hoofdstuk 5, de laatste 3 vragen. Als er voldoende tijd 
is bespreken we ook het eerste deel van hoofdstuk 6. 
Daarin gaat het over het bekende verhaal van Daniël in 
de leeuwenkuil. In bijna iedere kinderbijbel te vinden 
als spannend verhaal, maar wat kunnen we er nu 
mee? Info bij: Beata Hartendorf: 06-22095472 
 
Maleisië. 
Begin 2017 ontvoerde gemaskerde mannen de 
Maleisische dominee Raymond Koh. Zijn vrouw 
Susanna weet tot op de dag van vandaag niet of hij 
nog in leven is. Die martelende onzekerheid is voor 
haar heel zwaar. Bid of er duidelijkheid mag komen 
over het lot van deze vermiste voorganger. 
Het aantal christenen dat in Maleisië met arrestaties te 
maken heeft, omdat zij de islam zouden hebben 
beledigd, neemt onrustbarend toe. Bid dat de Here 
God voor een ommekeer zorgt in het land en 
christenen niet langer bang hoeven te zijn. 
 
Samen aan tafel (woensdag 25 t/m zondag 29 jan.) 
Zoals aangekondigd in Pelgrimnieuws nodig ik u hierbij 
namens de kerkenraad van harte uit om samen aan 
tafel te gaan. Om gezellig te eten, elkaar te ontmoeten 
en misschien aan de hand van een paar eenvoudige 
vragen met elkaar in gesprek te komen. 

Dat gaan we doen op woensdag 25, donderdag 26, 
vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari. Er zijn 
voor deze dagen ‘tafels’ en ‘bezoekers’ nodig. Dus lijkt 
het u of jou leuk om thuis voor een paar 
gemeenteleden (eenvoudig) te koken, geef dan op 
hoeveel mensen welkom zijn en op welke dag. Vind je 
het fijn om ergens aan te schuiven en mee te eten, laat 
dat dan weten. Geef het liefst zo veel mogelijk dagen 
op. Ik ga daarna proberen zo goed mogelijke groepjes 
(van maximaal 6 tot 8 personen) te ‘matchen’, iedereen 
wordt eenmaal ingedeeld. Opgeven kan per 
mail: estherjochem@hetnet.nl of via de lijst in de hal 
van de kerk. Opgeven kan tot en met zondagochtend 
22 januari. Ik zal daarna de indeling zo snel mogelijk 
bekendmaken. Ik hoop op veel reacties! Hartelijke 
groeten, Esther Jochem 
 
Graag uw aandacht voor de gestegen 
energiekosten Pelgrimkerk! 
Per 31 dec. jl. is ons lopende energiecontract 
beëindigd. M.i.v. 2023 is nu ook de Pelgrimkerk 
overgeleverd aan fors hogere tarieven. Ons 
maandelijkse termijnbedrag is op basis van het 
verbruik gedurende de afgelopen 3 jaar en de huidige 
energieprijzen verhoogd van € 1200,- naar € 3200,-! 
Dat stelt ons voor de uitdaging om zo mogelijk nog 
meer te bezuinigen op ons energieverbruik. Vorig jaar 
hebben we al 25% minder verbruikt, doordat we net als 
bij u thuis de temperatuur naar beneden hebben 
bijgesteld. Dat zult u vast gemerkt hebben tijdens de 
kerkdiensten. Op koude dagen is het inmiddels 
raadzaam uw jas mee te nemen in de kerkzaal, net 
zoals dat vroeger gebruikelijk was. Als 
kerkrentmeesters willen we eenieder dringend 
verzoeken om in ons kerkgebouw zo zuinig mogelijk 
om te gaan met energie, door niet onnodig 
radiatorkranen open te draaien en ze op tijd weer dicht 
te draaien (!), niet onnodig lampen te laten branden en 
deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Dit is echt 
iets om samen goed op te blijven letten. Om aan de 
stijgende energiekosten het hoofd te bieden is het 
daarnaast uiteraard ook bijzonder welkom wanneer u 
extra bij kunt dragen aan de wekelijkse 
onderhoudscollecte. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Stewart 
Osborne (vz.) en Ank Wolleswinkel (penn.) 
 
Pionieren in Haarlem-ZuidWest? Laat je bijpraten 
op 17 jan. a.s.! 
Hoe kun je in onze moderne Nederlandse samenleving 
mensen aanspreken/bereiken met het evangelie? Dat 
is voor de Kerk in Nederland al decennia lang een hele 
grote uitdaging. Eén van de missionaire mogelijkheden 
waar o.a. vanuit de PKN (Protestantse Kerk in 
Nederland) veel tijd en energie in wordt gestoken is het 
zgn. pionieren. Dat pionieren is gericht op het (laten) 
ontstaan van pioniersplekken: dat zĳn nieuwe vormen 
van kerkzĳn voor mensen die niet (meer) naar een 
(bestaande) kerk gaan. Als kerkenraad van de 
Pelgrimkerk zijn we tot de overtuiging gekomen dat het 
goed zou zijn om ook in Haarlem-ZuidWest, de wijk 
waarin ons kerkgebouw staat en veel van onze 
gemeenteleden wonen, ons in te gaan zetten voor het 
ontstaan van een pioniersplek (het mogen er trouwens 

ook meerdere zijn      !). Op dinsdag 17 jan. a.s. willen 

we ons hierover laten informeren/bijpraten door Jaap 

mailto:estherjochem@hetnet.nl


v.d. Giessen, een medewerker van het Landelijk 
Dienstencentrum PKN uit Utrecht. Van harte nodigen 
we alle gemeenteleden die interesse hebben in dit 
onderwerp uit om deze avond bij te wonen. Vanaf 
19.45 u. is er inloop met koffie/thee en om 20.00 
starten we met een inleiding door Jaap v.d. Giessen, 
waarna we met hem en elkaar in gesprek gaan over 
(de mogelijkheden tot) pionieren in onze wijk. Voor wie 
zich van tevoren alvast een beetje wil inlezen: de 
website van de PKN biedt veel informatie over dit 
onderwerp (zie: 
https://protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/ ; o.a. 
de brochure ‘Pionieren verkennen vanuit de 
Protestantse Kerk in Nederland’ kan via de website 
gedownload worden). 
We bevelen deze avond van harte bij u/jullie allen aan 
en hopen op uw/jouw komst! 
Namens de kerkenraad, Ko Millenaar (vz.) en Sicco 
Zijlstra (pred.) 
 
Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl  

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor 
het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en 
leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u 
aandacht nodig heeft. Het nieuwe pastorale kernteam 
pakt dit dan op.  
 
Rekeningnummers kerk 
IBAN- nummers: 
Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester 
Geref. Kerk Haarlem-West 
Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68 
Zending: NL76 INGB 0005 9450 43 
Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31 
Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07 
 
Jubileumconcert 
Gemengd Koor Zuid-West bestaat 25 jaar. Om dit te 
vieren geven wij een vrij toegankelijk jubileumconcert 
op vrijdag 20 januari in de Pelgrimkerk. Wij vinden het 
leuk als de buurtgenoten het mee komt vieren. 
Na afloop is er een deurcollecte en de 
gelegenheid  voor het nemen van een drankje.  Er is 
geen pin aanwezig. 

Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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