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

 

Week 23, 5 juni 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 5 juni 2022, Pinksteren 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist Cees Verschoor   
Kindernevendienst Rita   
Crèche Elly   
Gastvrouw Greet Klaassen 

Hanny Plantinga 
  

Collecten 1. Zending   
 2. Kerk   

 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 12 juni 2022 om10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Aldert Fuldner 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèche en ook geen crèche 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Collecten 1. Missionair werk 
 2. Kerk 

 
Contact predikant 
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met  
ds. Sicco Zijlstra via 023-5473635 (tel.) of 
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email). 
 
Mexico 
De man van Adolfina, Imeldo, overleed aan de 
gevolgen van corona. Adolfina is erg verdrietig. Ze is 
tegelijkertijd bezig met de rechtszaak die het echtpaar 
had aangespannen. Omwonenden vernietigden jaren 
geleden hun kerkgebouw en met behulp van een 
advocaat wil Adolfina er nu voor zorgen dat de daders 
betalen wat zij kapot hebben gemaakt. Deze kerk 
stond in San Andres Yaa, een inheemse gemeenschap 
in het zuidwesten van Mexico. De gemeente wordt nu 
ondersteund door Celuflora en haar man  met hulp van 
Open Doors. Celuflora vertelt dat de christenen 
geestelijke strijd ervaren: "In deze gemeenschap wordt 
de aanwezigheid van de duivel gevoeld, omdat hier 
dichtbij een heuvel is waar ze de vijand aanbidden. 
Bidt u mee dat Gods aanwezigheid sterker zichtbaar 
wordt in San Andres Yaa? 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar  
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Lied 686 
Welkom 
 
Zingen intochtslied: Lied 687: 1 en 2  (gemeente staat) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet  (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Zingen: Lied 673: 1, 2 en 4 (= drempelgebed) 
 
Hemelvaart en Pinksteren heel kort uitgelegd… 
(YouTube-filmpje) 
 
Zingen: Lied 683 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing O.T.: Exodus 3: 1-6, 19: 1-7 en 20: 18-21 
(NBV21) 
Schriftlezing N.T.: Handelingen 2: 1-4 (NBV21) 
Zingen: Gezang 243: 1, 2, 3 en 7 
 
Verkondiging: “In vuur en vlam verbonden” 
 
Zingen: Lied 706: 1, 2 en 3 
 
Kunstenares Jeannette Eisses vertelt iets over zichzelf 
en over het werk wat ze maakte voor de Pelgrimkerk 
i.h.k.v. het Feest van de Geest; vervolgens gaan we 
kijken, luisteren en misschien wel dansen… 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Zending, 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal of 
d.m.v. overmaking/Givt-app) 
 
Zingen slotlied: Lied 672: 1 en 6 (gemeente staat) 
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.  
 
Stiltemediatie 
“Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de 
dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  
Iedere dinsdagmorgen kan dat in de Pelgrimkerk. Van 
9:00 tot 9:25 uur vindt een stiltemeditatie plaats. “ 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
mailto:weekbrief@pelgrimkerk.nl


Pelgrimnieuws 
Er ligt weer een prachtig exemplaar van Pelgrimnieuws  
voor u klaar in de hal! Deze keer op alfabetische 
volgorde. Graag uw aandacht voor het volgende: 
VOOR de kerkdienst alleen uw eigen PN mee nemen, 
en pas NA de dienst de exemplaren voor de mensen 
die niet aanwezig zijn in de kerk. Alvast heel hartelijk 
dank voor het helpen verspreiden naar zieken, mensen 
uit uw straat of in de buurt. Pelgrimnieuws is een mooi 
"middel" om het lijntje met de kerk te behouden. 
 
Aanstaande dinsdag gaan de ingezamelde producten 
voor de voedselbank weer naar het Open Huis!  
U heeft kunnen lezen dat veel mensen het financieel 
zwaar hebben. Graag u medeleven, door de kratten die 
in de hal staan te helpen vullen. Heel hartelijk dank 
alvast!  
 
Feest van de Geest en expositie 'In Vuur en Vlam' 
Tijdens het Feest van Geest, dat nog t/m Pinksteren in 
verschillende kerken in Haarlem wordt gevierd, toont 
Jeannette Eisses haar verrassende kunstwerk in de 
kerkzaal van onze Pelgrimkerk. Tegelijk hangt in de hal 
en de andere zalen werk van de volgende kunstenaars 
(in alfabetische volgorde) die zich hebben laten 
inspireren door het thema 'In Vuur en Vlam': 
Marian Abelink, Irene Braaksma, Vera Bruggemans, 
Riëtte Butôt, Inge Evers, Sjaak Griffioen, Saskia van 
der Kind, Thierry Koelemeijer, Marlies Johans-Velde, 
Angelina Rood, Jannie Roode-Blankenstein, Yamiko 
Saito, Dorothé van Schagen en Connie Vlasveld 
Openingstijden in het Pinksterweekend: 
Zaterdag 4 juni van 13 tot 17 uur 
Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag) van 12 tot 15 uur 
Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) van 13 tot 17 
uur 
Let op de afwijkende openingstijden op zondag! 
Kom allemaal naar deze unieke tentoonstelling. En 
neem gerust familie en vrienden mee. De toegang is 
gratis. Meer info: https://feestvandegeest.nl/heo/ 
 
Oproep 
Wat fijn dat we om de zondag weer crèche hebben! 
De lijst in de hal is bijna ingevuld, we zoeken nog 
iemand op 17 juli en op 14 augustus. 
Dan is het tot september geregeld. Fijn! 
Rita Honders 
 
Lieve mensen van de Pelgrimkerk 
Vandaag ben ik aan mijn 5e week in Nes Ammim 
begonnen en heb het hier reuze naar mijn zin. Ik maak 
onderdeel uit van een bescheiden groep internationale 
vrijwilligers. 
 
Het is hier hard werken, maar dat vind ik heerlijk. Eén 
dag per week hebben we een studiedag. 
Zo bezochten wij o.a. een Druzengemeenschap in het 
Karmelgebergte, kregen wij in Nazareth (in de 
Nazareth Evangelical College) een uitleg over de 
verschillende bewoners van dit prachtige land, 
bezochten wij een vrouwelijke rabbijn en haar 
synagoge in Naharya en waren we een dag naar 
Jeruzalem.  
  
 
 

Wat ik zoal doe? Afwassen, op een tractor rijden, 
struiken en bosschages kortwieken, voorgaan in de 
sabbatsviering, schuttingen schilderen, huurhuisjes 
schoonmaken, onderhoudswerkzaamheden aan het 
zwembad en technische klusjes in het hotel. Het werk 
begint om 08:00 uur en gaat soms door tot laat in de 
avond. Ik heb het hier zo enorm naar mijn zin dat ik het 
fijn vind dat 31 juli (de dag van terugvlucht) nog lekker 
ver weg is.  
 
Nes Ammim is in 1962 gesticht door de pioniers Johan 
Pilon en Sjlomo Becek en na 70 jaar kan je wel zeggen 
dat hun droom werkelijkheid is geworden. In het 
kerkgebouw (House of prayer and study) en het 
leerhuis (House of study and dialogue) komen 
wekelijks groepen bij elkaar uit alle lagen van de 
bevolking om op basis van luisteren en dialoog elkaar 
te vinden.  
Op zondagavond is er een dienst in het Engels die  
hetzelfde verloopt als in de Pelgrimkerk. Op verzoek 
begeleid ik dan graag de liturgie op de gitaar. En ook 
speelde ik het liedje wat ik ooit voor de kinderen van de 
Pelgrimkerk schreef: Leef dan met het woord. Het is 
voor die gelegenheid zelf in het Duits vertaald.  
Elke vrijdag vieren wij als vrijwilligers Erev Shabbat en 
ook dat is elke keer weer een prachtige bijeenkomst. 
 
Wat was het fijn dat Sicco en Josée met kinderen hier 
te zien. Ook al was het maar even (ik moest weer aan 
de afwas en op een tractor planken vervoeren). Als 
jullie mijn reis willen volgen kunnen jullie dat doen op 
mijn website www.CarstTerhorst.nl. Iedereen de 
hartelijke groeten en Gods zegen. 
Carst 
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