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

 

Week 25, 19 juni 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 19 juni 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. K.J. van der Sloot   
Medewerking Jolanda Odiyo-Kuiphof   
Organist Peter van Dongen   
Kindernevendienst Evelyn   
Crèche Marijke   
Gastvrouw Harmke van Leeuwen   
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk   
    

Jolanda Odiyo-Kuiphof 
Tijdens de dienst zal Jolanda 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 iets lekkers bij de koffie!  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèch En ook geen crèche 
Gastvrouw Carla Strijbis 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  

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. 

 
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.  

 
Orde van dienst 
Lied vóór de dienst: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ Lied 935 
Welkom door de ouderling 
 
Zingen intochtspsalm (staande): Psalm 89: 1 
Stil Gebed, Bemoediging en Groet 
Zingen (nog staande): Psalm 89: 4 
 
Inleiding op de dienst 
Luisteren: ‘Schuil maar veilig’ 
https://www.youtube.com/watch?v=VX_DUbTe19c 
 
Gebed 
 
Luisteren en meezingen: ‘k Ben een schip in de storm’  
https://www.youtube.com/watch?v=fOdVXWCfx4w 
 
Bijdrage: Jolanda Odiyo 
 
Kindermoment 
Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’. 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God. 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door. 
En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Schriftlezing: Marcus 4: 3 5 - 5: 1  
Zingen: O, eeuw’ge Vader sterk in macht’ Gezang 467: 1, 
2 en 4 (Oude Liedboek) 
Verkondiging 
Zingen: ‘Ruwe stormen mogen woeden’ Joh. de Heer 972 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Bijdrage Jolanda Odiyo 
 
Collectemoment 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en 
d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Zingen slotlied (staande): ‘De Heer beschut wie bij Hem  
 
 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=VX_DUbTe19c
https://www.youtube.com/watch?v=fOdVXWCfx4w


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 dinsdagmorgen in de 
Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 
stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom! “ 
 
Noord- Korea 
Bid alsjeblieft voor Noord-Korea. In de afgelopen 
weken is duidelijk geworden dat er een ernstige 
crisissituatie in het land is vanwege het coronavirus. 
De middelen, voorzieningen en infrastructuur in het 
land zijn bedroevend slecht. Bid dat de hulp uit het 
buitenland zal worden aanvaard en om Gods 
ontferming over de mensen die zo enorm getroffen 
worden door gebrek en ziekte. 
 
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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