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Week 26, 26 juni 2022

Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Margreet de Vries-Raaijen  
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst  
Crèche En ook geen crèche  
Gastvrouw Greet Klaassen  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   

Belijdenis en doop Alexander Prins 
Vandaag mogen we er getuige van zijn hoe ons 
gemeentelid Alexander Prins belijdenis van zijn geloof 
aflegt. Aangezien Alexander als kind niet is gedoopt 
maar opgedragen, zal hij vervolgens ook worden 
gedoopt. Op zijn verzoek gebeurt dit door 
onderdompeling, zoals dat wel vaker in onze kerk 
gebeurd is. We zijn blij en dankbaar dat de 
zomerperiode in de Pelgrimkerk met zo’n feestelijke 
gebeurtenis van start gaat! 

 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Pieter Dekker, Wierden 
Organist Cees Verschoor 
Kindernevendienst Marieke 
Crèche Joke 
Gastvrouw Wilma Jochem/ Gré Woort 
Collecten 1. Diaconie , 2. Kerk 
  

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. Wees welkom! 
 
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 
Orgelspel voor de dienst: Psalm 84 
 
Zingen voor de dienst: Lied 84a (YouTube-nummer 
Nederland Zingt) 
Welkom (door ouderling Ko Millenaar) 
 
Zingen aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3 (gemeente 
staat)  
Stil gebed/ Bemoediging en groet (hierna gaat 
gemeente zitten) 
 
Gebed 
 
We belijden ons geloof met de Tien Woorden (= tekst 
Lied 312, hardop gesproken) (hierbij staat gemeente) 
 
We luisteren naar ‘Whenever God shines his light on 
me…’ (Van Morrison, YouTube) en naar het 
persoonlijke getuigenis van Alexander hierbij 
 
Belijdenis Alexander door beantwoording vragen 
Zingen: Opwekking 599 (YouTube-nummer Nederland 
Zingt) 
Bediening heilige doop, doopgebed en aanreiken 
doop-/belijdenistekst 
Zingen: Lied 103e (2x, eerste keer: ‘…who leads you 
into life’, tweede keer: ‘…who leads us into life) (hierna 
verlaten dopeling en voorgangers de kerkzaal om zich 
om te kleden) 
Zingen: Opwekking 733 + Opwekking 717 (YouTube-
nummers Petrus in het land + Nederland Zingt) 
Aanbieden doopbewijs, doopkaars en bijbel  
aan Alexander (door ouderling Ko Millenaar) 
 
Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20 en 1 Korintiërs 15:1-
10a (NBV21) (gelezen door zus Femke en opa van 
Alexander) 
Zingen: Lied 967: 4, 5 en 6 
Verkondiging: “Kerk met een Opdracht” 
Zingen: Gezang 314: 1, 2 en 4 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader…’ 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Eredienst, 2) Kerk (bij uitgang en via Givt-
app) 
 
Zingen: Gezang 304 (gemeente staat) 
Zegen 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Bangladesh 
Op 27 januari zat Mojnu een dag vast op het 
politiebureau omdat hij het evangelie deelde op straat. 
Ook Dadik raakte om eenzelfde reden in de 
problemen. Een religieuze leider sprak hem boos aan. 
"Je leidt mensen op het verkeerde pad", verweet hij 
Sadik. Samen met anderen viel hij Sadik aan. De man 
liep verwondingen aan zijn hoofd en arm op, maar 
gelukkig greep de politie in. Ook een zekere Martin 
werd om die reden door zijn islamitische buren 
mishandeld. 
"De moslims willen het land waarop ons huis staat 
hebben. Ze zullen ons net zo lang lastigvallen tot we 
vertrekken, maar we kunnen nergens anders heen", 
vertelt Martin. "Ze hebben onze levens geruïneerd, we 
leven in grote angst". Lokale partners van Open Doors 
zoeken naar manieren om het Bengaalse gezin te 
helpen. 
Bid voor de christenen in dit land dat zij vol kunnen 
houden in geloof, en dat de overheid hen zal 
beschermen. 
Sarita Kooyman 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


