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

 

Week 24, 12 juni 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 12 juni 2022 om 10.00 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   
    

Kerkdienst volgende week 
Zondag 19 juni 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. K.J. van der Sloot 
Organist Peter van Dongen 
Kindernevendienst Evelyn 
Crèche Marijke 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
  

Commotie n.a.v. bijdrage in het kader van 
‘Feest van de Geest’ tijdens recente Pinksterdienst 
Uit diverse schriftelijke en mondelinge reacties die 
leden van het moderamen in de afgelopen week 
hebben bereikt, is duidelijk geworden dat de wijze 
waarop dit jaar in ons kerkgebouw invulling is gegeven 
aan de kunstexpositie in het kader van het zgn. ‘Feest 
van de Geest’ tot nogal wat commotie heeft geleid. 
Diverse kerkgangers hebben laten weten dat ze het 
werk van kunstenares Jeannette Eisses wat in ons 
gebouw werd getoond en de inhoudelijke motieven die 
eraan ten grondslag liggen niet vinden passen bij het 
christelijke Pinksterfeest. Dit heeft voor sommigen hun 
beleving van het Pinksterfeest dit jaar danig verstoord. 
Als moderamen nemen we deze reacties uiteraard 
serieus. Wij betreuren het ongenoegen en de 
verontrusting waartoe de invulling van het ‘Feest van 
de Geest’ sommige kerkgangers aanleiding heeft 
gegeven. Achteraf kan worden geconstateerd dat er 
gedurende het voortraject betere en intensievere 
afstemming met de door de organiserende regionale 
Werkgroep aan de Pelgrimkerk gekoppelde 
kunstenares had moeten plaatsvinden over de inhoud 
van haar werk. Uiteraard is kunst altijd voor meerderlei 
interpretatie/uitleg vatbaar en is ‘creatieve vrijheid’ een 
groot goed, maar tegelijk moet worden vastgesteld dat 
niet elke kunstzinnige uiting past binnen de context van 
onze gemeente. Bij een evt. volgende editie van het 
‘Feest van de Geest’ zal hierop beter moeten worden 
gelet. 
Namens het moderamen Pelgrimkerk,  
ds. Sicco Zijlstra en Ko Millenaar (voorzitter) 

 
Orde van dienst 
 
Thema van de dienst: Niet weten maar geloven 
Zingen voor de dienst: Psalm 8: 1 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Stil gebed, votum en groet 
Psalm 8: 3 en 4 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Psalm 8: 5 en 6 
 
Kinderen naar nevendienst 
Interactief moment 
 
1e Schriftlezing Spreuken 8: 22-31 (HSV) 
Lied 848: 1 en 2  – Al wat een mens te kennen zoekt 
Intro op Lezing 
2e Schriftlezing Johannes 3: 1-16 (HSV) 
Lied 848: 3, 4 en 5  – Al wat een mens te kennen zoekt 
Prediking  
Lied 705: Ere zij aan God de Vader (geheel) 
  
Dankgebed en voorbeden   
 
Lied 754: Liefde Gods die elk beminnen (geheel) 
 
Zegen   
Collecte: 1) Missionair werk, 2) Kerk (bij uitgang 
kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Jolanda Kuiphof 
Zondag 19 juni zal Jolanda Kuiphof vertellen over haar 
werk in Kenia; weet u nog: straatjongens veranderen in 
kansrijke mensen in de maatschappij, op De Farm, de 
Boerderij van Hoop. 
Na de kerkdienst zal Jolanda antwoord geven op jullie 
vragen, onder het genot van (weer) iets lekkers bij de 
koffie!  
Graag tot dan!  
 
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.  
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


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! “ 
 
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 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
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. 
 
In vertrouwen 
De laatste bijeenkomst van gespreksgroep ‘In 
vertrouwen’ van dit kerkelijke seizoen zal plaatsvinden 
op donderdag 16 juni, wederom van 14.00 – 16.00 uur. 
Ditmaal echter niet in de ‘Ida Felderhofzaal’, maar ten 
huize van ondergetekende (Herenweg 152-A, 
Heemstede). We willen in informele sfeer het seizoen 
afronden en daarbij met elkaar in gesprek gaan n.a.v. 
Psalm 138. 
Graag tot ziens op 16 juni. 
Met hartelijke groet,  
ds. Sicco Zijlstra 
 
Pelgrimnieuws 
Pelgrimnieuws is dankzij veel vrijwilligers afgelopen 
week uitgedeeld. Geweldig, dank jullie wel! 
 
Open Doors gebedsavond 
Op vrijdagavond 17 juni om 20.00 uur bent u van harte 
welkom in de Upperground van onze kerk op de 
gebedsavond voor de vervolgde christenen. 
 Deze avonden worden landelijk georganiseerd door 
Open Doors om onze broeders en zusters in moeilijke 
omstandigheden te ondersteunen met gebed.  Ook 
alleen uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Er 
is koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
Sarita Kooyman 
 
Irak 
Door de jaren heen is Irak behoorlijk geteisterd door 
geweld en oorlogen. In al die tijd was de Iraakse kerk 
aanwezig in het land, om een baken van hoop te zijn. 
Bid dat christelijke leiders en voorgangers nieuwe hoop 
en moed ontvangen om hun werk voort te zetten 
 
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 
 
Heel Haarlem orgelt 
Heel Haarlem Orgelt van 16 juli tot en met 30 juli 2022 
tijdens het Internationaal Orgelfestival Haarlem (IOH). 
Vanuit de hele wereld trekken organisten naar dit 
beroemde Haarlemse festival om deel te nemen of 
concerten en masterclasses bij te wonen.  
 
De Orgeldag for Kids op 17 juni is de aftrap voor het 
54e Internationaal Orgelfestival Haarlem (IOH). Het IOH 
vindt elke twee jaar plaats en de Orgeldag for Kids 
wordt jaarlijks voor Haarlemse kinderen en scholen 
georganiseerd. 
De kinderen doen workshops met muziek en dans 
gaan op speurtocht langs vijf Haarlemse orgels aan de 
hand van het verhaal ”Mozart zoekt Müller”, speciaal 
geschreven voor de Orgeldag for Kids door de 
Haarlemse schrijver, Bies van Ede. Ook bouwen ze 
gezamenlijk, o.l.v. een instructeur een werkend orgel 
met pijpen en toetsen. 
 
Zie voor meer informatie: www.orgelfestivalhaarlem.nl 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 


