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

 

Week 32, 7 augustus 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze 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 Grote of St. Bavokerk 
Zondag 7 augustus 2022 om 19.00 uur 
Concert 
Cambridge Vocal Consort o.l.v. Hannah Sanderson 
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 14 augustus 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Carla Levens 
Kindernevendienst Rita 
Crèche Tiny van Beek 
Collecten 1. Zending, 2. Kerk 
  

Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het 
wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u 
mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. 
Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op 
doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur,  
nr. 5473635) en per email bereikbaar:  
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 
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. 

 
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! “ 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Psalm 150: 1 en 2. 
    
Welkom  
(gemeente gaat staan) 
Openingstekst: Jesaja 40: 31 ( NBV) 
Aanvangslied: Opwekking: lied 281 
Stil gebed 
Votum  en groet 
(gemeente gaat zitten) 
 
Leefregel: Johannes 14: 6 
Zingen: Johannes de Heer: lied 330: 1 en 3. 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
Zingen: Psalm 84: 6 
 
De kinderen thuis 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lezing: Nehemia 1: 1 t/m 5, 6b, en  
Nehemia 2: 7 t/m 20 (HSV) 
Zingen: (oude liedboek) Lied 429: 1 en 2 
Verkondiging: “Bouwen in vertrouwen” 
Orgelspel  
Zingen: Johannes de heer: Lied 108 
(Opwekking lied 27) 
 
Dankgebed en voorbeden afsluitend met stil gebed en 
“Onze Vader” 
 
Mededelingen 
 
Collecten: 1. Missionair werk, 2 Kerk. 
 
Slotlied: Zingen: (Nieuw liedboek) Lied 416: 1, 2 en 4 
 
Zegen ( met gezongen Amen)  
Afsluitend orgelspel 
 
Collecten: 1. Missionair werk, 2 Kerk (bij uitgang 
kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
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/


Diaconie en zending 
Dankbaar zijn wij voor uw financiële steun voor het 
project van Jan Millenaar in Brazilië! Ook uw 
medeleven wordt zeer gewaardeerd. Blijft u hem 
steunen, zodat Jan een mooi bedrag mee kan nemen 
in november? Dank u wel! 

 
Ook zijn wij dankbaar dat Tiemen Buurma en zijn gezin  
in september weer voor een jaar naar de Logos Hope 
kunnen vertrekken. Door zijn ziekte was het lang 
onzeker of hij het nog aan zou kunnen, maar hij mag 
weer! In de dienst van 14 augustus komen Tiemen en 
zijn gezin ons meer vertellen. Bij het koffie drinken kunt 
u hun vragen stellen. 
Dankbaar zijn wij ook dat wij dit jaar meerdere van  
"onze" zendelingen hebben ontvangen. Uw gebed voor 
hen wordt zeer geapprecieerd!  
Dank voor uw medeleven in alles. 
Namens de diaconie/zending, 
Jeanne Marie Claus  
 
Centraal-Afrikaanse Republiek 
In 2021 overleefden de 25-jarige Elizabeth en haar 
zoontje van drie maanden een terreuraanslag. 34 
mensen kwamen om het leven toen gewapende 
mannen hun bus tegenhielden en plunderden. 
Elizabeth’s zoontje begon te huilen. Dit irriteerde een 
van de mannen. Hij beval dat ze langs de kant moest 
gaan zitten. Elizabeth moest vervolgens toekijken hoe 
de andere passagiers vermoord werden. Sindsdien 
heeft ze last van nachtmerries. 
Bid voor haar en de gezinnen die rouwen om de dood 
van hun geliefde en dat ze troost mogen vinden bij de 
Here God. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


