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

 

Week 3. 16 januari 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra    
Organist Dirk Out    
Medewerking  Zanggroep    
Gastvrouw Harmke van Leeuwen    
Kindernevendienst Online    
Collecten 1. Oecumene, 2. Kerk    
     

Kerkdienst volgende week 
Zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Marieke online 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
  

 
Meedoen met de Week van Gebed 16-22 januari 
2022 
Tijdens de internationale Week van Gebed voor de 
Eenheid van Christenen staan christenen in de hele 
wereld stil bij het symbool van de Ster van Bethlehem. 
Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk 
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen van de samenleving in onze voorbeden een 
plek te geven. 
Iedereen in Haarlem e.o. kan meedoen aan deze 
gebedsweek. Via het online rooster kun je aangeven 
welk uur jij zou willen bidden. Je mag alleen bidden, 
maar ook in een klein gezelschap. Ook kun je de online 
vieringen via ZOOM meemaken. 
De eerdere Week van Gebed die in oktober plaatsvond 
was bijzonder: mensen kwamen tot rust in de 
aanwezigheid van de Heer, er werd voorbede gedaan 
voor anderen, er werd geschilderd, samen gezongen 
en gedanst. Goed om daar nu, aan het begin van het 
nieuwe jaar, een vervolg aan te geven.  
Ga voor meer informatie en om je in te schrijven naar: 
www.gelovenindestad.nl/gebedsweek. Mocht je vragen 
hebben, neem dan contact op met Arjo via 
arjo.barth@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Inleidend orgelspel 
Zingen voor de dienst: Lied 281: 1, 2, 3, 6 en 10 
(Pelgrim-zangers) 
Welkom 
 
Zingen aanvangslied: Lied 489: 1 (Pelgrim-zangers) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 489: 2 (Pelgrim-zangers) 
 
Apostolische vermaning: Filippenzen 2: 2-4, 14-15 
(NBV21) 
 
We luisteren naar kinderlied: ‘Laat je licht maar 
schijnen…’ (YouTube-versie) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing O.T.: Jesaja 42: 1-7 (NBV21) 
Schriftlezing N.T.: Lucas 3: 21-22 (NBV21) 
We luisteren naar de tekst van Lied 522: 1 en 2  
Verkondiging: “De doorbraak van het licht” 
Meditatie orgelspel, gevolgd door zingen: Lied 967: 1, 
3, 4 en 6 (Pelgrim-zangers) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
We luisteren naar: Opwekking 346 (YouTube-versie 
Nederland Zingt) 
Zegen, gevolgd door zingen slotlied: Lied 423 : 1 en 2 
(Pelgrim-zangers) 
 
[ Collecten: 1) Eredienst, 2) Kerk → bij de uitgang of 
via de Givt-app] 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Contact predikanten 
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen 
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u 
contact opnemen met ds. Sicco Zijlstra via 023-
5473635 (tel.) of siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email). 
Met het oog op onderwerpen die tot zijn specifieke 
aandachtsgebieden behoren (verbinding met de buurt, 
jongerenwerk, vernieuwingen in de eredienst) kunt u 
contact opnemen met ds. Anne Post via 06-43128939 
(tel.) of pelgrimkerk@dspost.nl (email). 
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Actie Kerkbalans 
Beste gemeenteleden 
Regelt u uw bankzaken online? Ook in de kerk is voor 
dit jaar weer mogelijk!  
Vorig jaar zijn we gestart met de mogelijkheid om uw 
bijdrage voor de Actie Kerkbalans digitaal toe te 
zeggen. Digitaal toezeggen wil zeggen dat u in plaats 
van de gebruikelijke envelop met toezeggingsformulier 
een e-mail krijgt. In die e-mail staat precies hoe u uw 
bijdrage kunt toezeggen. U kunt dan ook aangeven of 
u het bedrag ineens of in (maximaal 10) termijnen wilt 
betalen.  
  
Digitaal toezeggen heeft meerdere praktische 
voordelen voor de kerk en voor uzelf: 

• Gezien de lockdown-beperkingen is de 
mogelijkheid om de envelop na de kerkdienst 
te overhandigen niet mogelijk 

• We willen het rondbrengen van de 
toezeggingsformulieren en het weer ophalen 
van de antwoordenvelop graag zo veel 
mogelijk beperken i.v.m. Covid19 

• U helpt de penningmeester omdat u zelf nu uw 
toezegging gaat “invoeren”, dit scheelt heel 
veel administratie 

• U hoeft geen afspraak te maken voor het 
ophalen of inleveren van de antwoordenvelop. 

  
Vorig jaar heeft bijna 85% van de gemeenteleden zich 
hiervoor aangemeld en zij ontvangen automatisch 
een uitnodiging per mail, geen actie vereist. 
Het zou fijn zijn als nog (veel) meer gemeenteleden 
hun bijdrage digitaal zouden willen toezeggen. 
Doet u ook mee? Dan graag een mailtje sturen naar 
penningmeester@pelgrimkerk.nl, dan krijgt u ook een 
uitnodiging. 
Nogmaals dank voor uw hulp in deze! 
Vriendelijke groeten, 
Ank Wolleswinkel, 
Penningmeester Pelgrimkerk 
 
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 0 
 
Kirgizië 
Mara en Hakim en hun twee kinderen hebben het niet 
makkelijk met Mara's vader. Die is moellah 
(islamitische priester) in hun dorp en erg autoritair. Hij 
zet zijn dochter onder druk om van haar christelijke 
echtgenoot te scheiden.  
Bid om eenheid tussen Mara en Hakim. 
Onlangs dwong Mara's vader haar om moslimgebeden 
op te zeggen en uit de Koran te lezen. Ook probeerde 
hij Mara en haar twee kinderen te ontvoeren, maar 
gelukkig kon Hakim hem tegenhouden. Bid om Gods 
bescherming voor dit gezin en ook voor Mara's vader.  
Hij zegt iedere keer tegen zijn dochter: 
"Jullie huwelijk is haram (zondig)." 
Bid dat hij tot inkeer komt en de Here Jezus leert 
kennen. 
Sarita Kooyman 

 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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