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

 

Week 27, 3 juli 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Pieter Dekker, Wierden   
Organist Cees Verschoor   
Kindernevendienst Marieke   
Gastvrouw Joke   
Collecten Wilma Jochem/ Gré Woort   
 1. Diaconie , 2. Kerk   
    

Kerkdienst volgende week 
Zondag 10 juli 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Huib van den Doel 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèche en ook geen crèche 
Gastvrouw Carla Levens 
Collecten 1. Eredienst , 2. Kerk 
  

Van de diaconie 
De collecte van vandaag is bestemd voor de vakantie 
tassen voor kinderen van de voedselbank in Haarlem, 
zie Pelgrimnieuws. De tassen zijn inmiddels afgegeven 
bij de protestante gemeente Haarlem en bezorgd bij de 
voedselbank. Namens de kinderen, hartelijk dank voor 
uw bijdrage!    
 
Vakantie ds. Zijlstra 
In de periode van 27 juni t/m 6 augustus hopen mijn 
vrouw Josée en ik van een extra lange zomervakantie 
te genieten, waarin we gaan proberen op de fiets 
Rome te bereiken... Voor evt. dringende pastorale 
kwesties kunt u tijdens mijn afwezigheid desgewenst 
contact opnemen met onze scriba Bertie Roffel of 
voorzitter Ko Millenaar (zie voor alle contactgegevens 
het Jaarboek 2021-2022). Zij kunnen u indien nodig in 
contact brengen met een collega-
predikant/voorganger. Uiteraard hoop ik dat dit laatste 
niet nodig zal zijn en dat we elkaar over zes weken 
weer in gezondheid zullen treffen. 
Met hartelijke groet, mede namens Josée,  
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. 

 
 
 

 
Orde van dienst 

Mattheüs 5: 6 – Gelukkig die hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid 

(Luister)lied: met open armen: 
 https://youtu.be/JgfYcKyv61Q (3:18) 
 
Welkom door ouderling 
Intochtslied: Psalm 65: 1, 2 en 3 
 
Stil gebed, bemoediging en groet  
 
Voorbereiding op het avondmaal 
Zingen: NLB 381: 1  
Kèn je Jezus Christus? 
Zingen: NLB 381: 2  
Niemand leeft voor zich zelf alleen 
Zingen: NLB 381: 3 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het 
Woord 
 
Kinderen naar voren 
Zingen: ‘We gaan voor even uit elkaar’. 
 
Schriftlezing: Mattheüs 5: 1 12 
Lied: NLB 381: 4 
Preek 
Lied: NLB 340b (tijdens het zingen komen de kinderen 
terug in de kerkzaal) 
 
Onderwijzing bij het Avondmaal 
Gebed 
Lied: NLB 381: 5 
Nodiging 
Gemeenschap van brood en wijn 

Dankzegging na de maaltijd (Psalm 103: 1-4, 8-12,22 

 
Dankgebed na het heilig Avondmaal 
 
Mededelingen 
 
Bericht van overlijden 
Lied 730: 1 en 2 
Dankgebed 
 
Slotlied: 
NLB 381: 6 
Zegen 
Bij het uitgaan: Micha 6: 8  
https://youtu.be/CIJIqwCIPcw  
 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en 
d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://youtu.be/JgfYcKyv61Q
https://youtu.be/CIJIqwCIPcw


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 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! “ 
 
Concert Latin Cuban Club  
Dit seizoen heeft het koor Coro Cantoro op de 
maandag (volgend seizoen op donderdag) hun 
repetitieavond in onze kerk. 
Het is een koor dat vrolijke muziek maakt met een 
Cubaans jasje. Op 11 juli zullen ze als dank en 
afsluiting van het seizoen een gratis concert geven 
voor de leden van de Pelgrimkerk, vrienden, familie en 
buurtbewoners. 
Om 19.30 uur bent u welkom voor een collectieve 
zang. Om 20.00 uur begint het concert. 
Na het concert is er de mogelijkheid om met de 
artiesten uw mening te delen onder het genot van een 
drankje. 
Van harte aanbevolen! 
 
Egypte 
Magda en haar vier kinderen verloren hun man en 
vader, Nashaat. Hij overleed na een ruzie in een 
winkel. De winkeleigenaar zag aan een tatoeage dat 
Nashaat christen was. Samen met anderen stak hij 
Nashaat neer. 
Dit soort incidenten gebeurt in Egypte regelmatig. 
Autoriteiten zijn vaak partijdig en hierdoor krijgen 
daders niet hun verdiende straf. 
Bid voor Egyptische christenen die zich onveilig 
voelen. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


