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

 

Week 29, 17 juli 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week  
Zondag 17 juli 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Hans Luttik  
Organist Aart Jan Huizing  
Kindernevendienst Elly en Ronald  
Crèche Esther Jochem  
Gastvrouw Carla Strijbis  
Collecten 1. Diaconie, 2.Kerk  

 
Zomeravondmuziek Grot of St. Bavokerk 
Zondag 17 juli 2022 om 19.00 uur 
Vesper 
Michelle Mallinger, sopraan en Mark Huson, alt 
Werken van o.a. Heinrich Schütz 
Voorganger: ds. Sietse van Kammen 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 24 juli 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Garbrich Baalbergen 
Organist Ary Rijke 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèche  en ook geen crèche 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  

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 
 
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 
Voor de dienst:  ELB 125: Geprezen zij de Heer die 
eeuwig leeft 
 
Welkom door ouderling   
 
Introductie door Hans  
Moment van stilte 
Bemoediging en groet   
Zingen: Opwekking 392: Mijn Jezus, ik houd van u   
 
Gebed voor de kinderen 
Zingen: 
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.  
 
Presentatie Jan Millenaar (incl video)   
 
Gebed  
Schriftlezing:   2  2 
2 Korinthiërs 3: 1 -18 (Bijbel In Gewone Taal) 
Zingen:  Opwekking 42: Ik stel mijn vertrouwen op de 
Heer mijn God (2x zingen)  
Zingen: Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar 
water. 
Verkondiging: Hoop, want God is Goed 
 
Zingen of luisteren naar :Opwekking 836: Door en door 
goed 
(https://www.youtube.com/watch?v=pGGNTZRfVfs) 
 
Mededelingen  
 
Dankgebed en voorbeden   
 
Slotlied: Opwekking 687: Heer wijs mij Uw weg (Sela) 
 
Zegen 
Gesproken amen 
 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en 
d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
 
 

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


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! “ 
 
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. 
 
Van de Diaconie 
Jan Millenaar is zeer enthousiast over zijn reis naar 
Brazilië aanstaande november. 
De diaconie wil hem graag financieel ondersteunen 
door de collectes voor de diaconie de komende 
maanden aan zijn reis te besteden. Doet u mee? 
Graag uw bijdrage overmaken op de rekening van de 
diaconie met vermelding Reis Brazilië Jan Millenaar. 
Heel veel dank alvast!  
 
Zuid-Filipijnen 
Maajid groeit op met een vader die losse handjes 
heeft. Regelmatig krijgt hij slaag. 
"Voordat ik tot geloof kwam, wilde ik wraak nemen op 
mijn vader. Ik wilde hem vermoorden. Toen ik de Here 
Jezus leerde kennen, wilde ik hem alleen nog maar 
vertellen over de liefde van God." 
Maajids moeder vertelt dat het met de dag moeilijker 
wordt voor haar. "Overdag zorg ik voor mijn kinderen 
en ben ik op zoek naar voedsel. Ik verwacht dat mijn 
man mij in de avond helpt, maar hij komt dronken thuis 
en slaat ons. Het doet mij verdriet dat mijn kinderen 
lijden." 
Veel gezinnen zoals het gezin van Maajid hebben het 
moeilijk. Elke dag staan ze voor de uitdaging om eten 
op tafel te krijgen. 
Bid voor deze gezinnen. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


