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Week 33, 14 augustus 2022

 
Kerkdienst deze 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  
   

Kerkdienst volgende week 
Zondag 21 augustus 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate, Ermelo 
Organist Huib van den Doel 
Gastvrouw Wilma Jochem/Gré Woort 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèche en ook geen crèche 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  

Zomeravondmuziek Grote of St. Bavokerk 
Voorlopig is er geen Zomeravondmuziek. De eerste is 
weer op 4 september. 
 
Zending 
Deze zondag zullen Tiemen Buurma en zijn gezin 
komen vertellen over hun vertrek in september naar de 
Logos Hope boot. Wij hebben Tiemen als gemeente in 
het verleden al  financieel ondersteund, toen hij ook al 
voor Operatie Mobilisatie op reis ging. Hij en zijn 
ouders, zus en broer zijn jaren lid geweest van de 
Pelgrimkerk. Bij het koffie drinken na de dienst kunnen 
jullie hun vragen stellen en eventueel financieel steun 
toezeggen, want die hebben zij hard nodig! 
Wilt u meer over hun werk horen, dat kan tijdens de 
lunch na de koffie. Als u daaraan wilt deelnemen wel 
graag zo spoedig opgeven bij Jeanne-Marie Claus,  
06 423 36 335 of 023 524 69 37. 
De collecte is voor de zending bestemd, dank voor uw 
gulle bijdrage! 
 
Welkom thuis! 
Vorig weekend zijn Josée en ondergetekende 
teruggekeerd van vakantie en inmiddels dus weer 
‘gewoon’ aan de slag. Het voelde meteen als een 
warm bad dat we vanuit de gemeente een heleboel 
schriftelijke en mondelinge felicitaties mochten 
ontvangen t.g.v. ons 35-jarig huwelijksjubileum! Voor al 
die blijken van verbondenheid en betrokkenheid willen 
we u hartelijk danken. Om dit te onderstrepen en ter 
verhoging van de feestvreugde hebben we vanmorgen 
een kleine traktatie voor bij de koffie meegebracht. 
Laat het u smaken! 
Mede namens Josée, ds. Sicco Zijlstra 
 
 

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Lied 218: 1 (a), 2 (v), 3 (a),  
4 (m) en 5 (a) 
Welkom (door ouderling) 
 
Zingen aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4 (gemeente 
staat)  
Stil gebed 
Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed 
 
Leefregel/apostolische vermaning: 
Romeinen 12: 1, 9-12 (NBV21) 
 
We krijgen iets te horen over de plannen van de fam. 
Buurma (Tiemen, Haelyn, Ilja en Thieske) 
voor de nabije toekomst 
 
Zingen: Opwekking 249 (= Evangelische Liedbundel 
212) (YouTube-nummer Nederland Zingt) 
(hierna begint de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: Romeinen 1: 1-13, 15: 23-32 en 
Handelingen 28: 11-16, 30-31 (NBV21) 
Zingen: Lied 967: 4, 5 en 6 
Verkondiging: “Waar haal je de moed vandaan?” 
Zingen: Opwekking 378 (= Evangelische Liedbundel 
213/Hemelhoog 395) 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader…’ 
 
Mededelingen 
 
Collecten: 1) Zending, 2) Kerk (bij uitgang en via Givt-
app) 
 
Zingen: Lied 416 (gemeente staat) 
Zegen 
 
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/


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 
 
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! “ 
 
 
Indonesië 
Agung en Sarah zijn enthousiast over de Here Jezus 
en vertellen graag over Hem. 
Door hun getuigenis en werk konden honderden 
christenen met een moslimachtergrond groeien in hun 
geloof. Het echtpaar ervaart veel tegenwerking en 
bedreiging van islamitische organisaties. 
Bid voor leiders zoals Agung en Sarah. Zij nemen 
christenen met een moslimachtergrond in 
bescherming. En dit leidt soms tot confrontaties. Bid 
om wijsheid zodat deze leiders de juiste keuze maken. 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


