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

 

Week 31, 31 juli 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 31 juli 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Mw. Alie Hoekman  
Organist Hans Jütte  
Gastvrouw Harmke van Leeuwen  
Kindernevendienst Evelyn  
Crèche Er is geen crèche  
Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 
 

   
Zomeravondmuziek Grot of St. Bavokerk 
Zondag 31 juli 2022 om 19.00 uur Evensong 
The choir of St. Peter’s Church St. Albans o.l.v. Nick 
Robinson 
Voorganger: ds. Anette Sprotte 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 7 augustus 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jaak Kooyman 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Carla Strijbis 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèche en ook geen crèche 
Collecten 1. Missionair werk 
 2. Kerk 

 
Zomeravondmuziek Grot of St. Bavokerk 
Zondag 7 augustus 2022 om 19.00 uur 
Concert 
Cambridge Vocal Consort o.l.v. Hannah Sanderson 
 
Spreekuur predikant 
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 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Lied 216 
Welkom  
 
Aanvangslied: 273: 1, 2 en 3 
Stilgebed 
Groet 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van God 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen: En niet loslaat wat zijn hand begon 
Amen 
 
Wij bidden zingend tot God die omziet naar onze 
wereld en wij prijzen Zijn naam 
Lied 299j 
Leefregel: 1 Petrus 3: 8-13 
 
Moment met de kinderen 
Zingen: Lied 935: Je hoeft niet bang te zijn 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed  
Acclamatie op gebeden …Laat ons zingend bidden... 
refrein Lied 295 
Schriftlezing: Psalm 84 
Lied 209 
Schriftlezing Johannes 5: 1-18 
Verkondiging 
Muzikaal meditatief moment 
Lied 791 
 
Voorbede en dankgebed 
 
Mededelingen 
Collecten: 1) Diaconie, 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en 
d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Slotlied 425 
Zegen met gezongen Amen: Lied 431c 
 
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.  
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


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!  
 
Gebed voor Open Doors 
Dank de Here God dat de deuren van het open Doors 
Bezoekerscentrum weer geopend zijn en dat mensen 
uit allerlei landen er al een bezoek brachten. 
Ons gebed is dat de vervolgde kerk nog tastbaarder 
wordt door het bezoekerscentrum.  
We bidden dat bezoekers geraakt worden door de 
bijzondere verhalen die ze daar zien, horen en lezen. 
 
Het adres van het Bezoekerscentrum van Open Doors 
is Harderwijkerweg 136,  
3852AH Ermelo. 
Geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.45 
tot 15.45 uur. En een zaterdag per maand. 
 
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 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


