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

 

Week 2. 9 januari 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger  Mw. Ds. J. van Werkhoven-

Romeijn 
   

Organist Aldert Fuldner    
Medewerking Zanggroep    
Gastvrouw Adriana Verkuyl    
Kindernevendienst Paula    
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk    
     

Kerkdienst volgende week 
Zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Dirk Out 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Online 
Collecten 1. Oecumene, 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). 
 
Niger 
Een tijdje geleden werd Bolade, een christen met een 
moslimachtergrond, door twee familieleden ontvoerd 
en in elkaar geslagen. Ze bedreigden hem met de 
dood als hij zijn geloof niet zou afzweren. Als door een 
wonder lieten de mannen hem in leven. Bolade werd 
door een voorbijganger naar huis gebracht.  
Bid om lichamelijk en geestelijk herstel. 
Steeds vaker worden christenen in Niger opgeschrikt 
door gewelddadige aanslagen op kerken en christelijke 
gemeenschappen. Vooral christenen met een 
moslimachtergrond ervaren steeds vaker dat er druk 
op hen wordt uitgeoefend. 
Open Doors ondersteunt, via lokale 
partners,  christenen in Niger om vervolging te 
begrijpen en op de juiste manier te reageren.  
Bid dat deze  trainingen de kerk in Niger helpt om 
veerkrachtig te zijn. 
Sarita Kooyman 
 
 

 
Orde van dienst 
Welkom  
 
Aanvangslied (zangers): 513: 1 en 2: God heeft het 
eerste woord  
Stil gebed 
Bemoediging 
Voorganger: 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
Voorganger :Genade zij u en vrede van God onze 
Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Amen 
 
Aanvangslied (zangers) vervolg : 513: 3 en 4 
Gebed  
 
Inleiding op de dienst 
Muziek/Youtube filmpje 
Er dwarrelt een verlangen door de stad 
https://www.youtube.com/watch?v=qoyJjPO_5Hg 
 
Gebed bij de opening van de schrift 
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-11  
Lied (zangers): Psalm 72: 1 en 6   
Schriftlezing: Marcus 1: 1-11 
Lied (zangers) 526: 1 en 2: Juich voor de koning van 
de Joden  
Overdenking 
Lied 528: Omdat hij niet ver wou zijn  
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/omdat-hij-niet-
ver-wou-zijn-lied-528/ 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
[ Collecten: 1) Eredienst, 2) Kerk → bij de uitgang of 
via de Givt-app] 
 
Slotlied (zangers): lied 686: 1 en 2 
 
Zegen, beantwoord met door allen gesproken: Amen 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
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In vertrouwen 
Zolang de huidige lock-down maatregelen gelden, lijkt 
het verstandig om het hervatten van bijeenkomsten 
van gespreksgroep ‘In vertrouwen’ nog even uit te 
stellen. Dat betekent dat de oorspronkelijk voor 
donderdag 13 januari geplande bijeenkomst niet door 
zal gaan. 
Laten we hopen en bidden dat het snel mogelijk zal zijn 
om de draad weer op te pakken. 
Met hartelijke groet, ds. Sicco Zijlstra 
 
Meedoen met de Week van Gebed 16-22 januari 
2022 
Tijdens de internationale Week van Gebed voor de 
Eenheid van Christenen staan christenen in de hele 
wereld stil bij het symbool van de Ster van Bethlehem. 
Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk 
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in onze voorbeden een 
plek te geven. 
Iedereen in Haarlem e.o. kan meedoen aan deze 
gebedsweek. Via het online rooster kun je aangeven 
welk uur jij zou willen bidden. Je mag alleen bidden, 
maar ook in een klein gezelschap. Ook kun je de online 
vieringen via ZOOM meemaken. 
De eerdere Week van Gebed die in oktober plaatsvond 
was bijzonder: mensen kwamen tot rust in de 
aanwezigheid van de Heer, er werd voorbede gedaan 
voor anderen, er werd geschilderd, samen gezongen 
en gedanst. Goed om daar nu, aan het begin van het 
nieuwe jaar, een vervolg aan te geven.  
Ga voor meer informatie en om je in te schrijven naar: 
www.gelovenindestad.nl/gebedsweek. Mocht je vragen 
hebben, neem dan contact op met Arjo via 
arjo.barth@gmail.com. 
 
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 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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