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

 

Week 37, 12 september 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Bijwonen kerkdiensten 
U kunt zich tot vrijdag 18.00 uur aanmelden, 
alleen via kerkdienstbezoeken@pelgrimkerk.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 12 september 2012 om 10.00 uur  
Voorganger Dhr. Hans Luttik  
Organist Theo Griekspoor  
Gastvrouw Adriana   
Kindernevendienst Marieke  
Collecten 1. Missionair werk, 2 Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 19 september 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Wilma 
Kindernevendienst Elly 
Collecten 1. Zending, 2.Kerk 
  
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 (e-mail). 
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 (e-mail). 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Zomeravondmuziek Grote of St.-Bavokerk 
Tot en met september kunt u elke zondag om 19.00 
uur van een mooie en bijzondere muziekuitvoering 
genieten samengesteld door Anton Pauw (stads- en 
kerkorganist). Reserveren noodzakelijk via 
www.bavo.nl/kerkdiensten 

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

 
Orde van dienst 
Voor de dienst zingen wij   
Psalm 118: Laat ieder 's Heren goedheid prijzen 
 
Welkom    
 
Introductie   
Moment van stilte 
Bemoediging en groet   
Zingen: Intochtslied Gezang 304 -  God is getrouw   
 
Gebed voor de kinderen 
Kinderlied Onze Vader (Elly & Rikkert)    
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed  
 
Schriftlezing:  
Hebreeën 11: 8-10 en 13 – 16 
Luisteren naar Opwekking 769 – Bouw Uw Koninkrijk  
Verkondiging: Hoop voor de Kerk?!  
 
Improvisatie door Theo Griekspoor  
 
Mededelingen  
 
Dankgebed en voorbeden afgesloten met het Onze 
Vader 
 
Inzameling van onze gaven: Collectes: [ 1) Diaconie, 2) 
Kerk→ bij de uitgang of via de Givt-app] 
 
Slotlied: Evangelische Liedbundel 390 – Maak ons tot 
een stralend licht 
 
Zegen 
Gesproken Amen 

 
Gezamenlijke kerkdienst 10 oktober 2021 
Na drie jaar wordt op zondag 10 oktober 2021 weer de 
gezamenlijke kerkdienst in de Kennemer Sportcenter 
georganiseerd. Een moment van samenkomen met 
zoveel mogelijk christenen uit heel Haarlem en 
omgeving. 
Datum: Zondag 10 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00 
uur 
Locatie: Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4A 
Haarlem 
Meer informatie: www.gelovenindestad.nl/kerkdienst 
In de Pelgrimkerk is die zondag geen dienst. 
Bertie Roffel (scriba) 

 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
mailto:pelgrimkerk@dspost.nl
http://www.bavo.nl/kerkdiensten


Informatieroute Ontwikkelzone Haarlem Zuidwest 
Zaterdag 18 september organiseert de gemeente 
Haarlem een informatie-route door het projectgebied 
van de ontwikkelzone Zuidwest. Er moeten veel 
keuzes gemaakt worden bij het uitwerken van de 
plannen voor de ontwikkelzone. Tijdens de informatie 
route wil de gemeente de omgeving informeren over 
thema's en dilemma's waar we voor komen te staan. 
Op verschillende plekken in de wijk is iets te zien en te 
doen. Kom kennismaken met het projectteam, krijg 
meer informatie over de opgaven en dilemma's rondom 
water, groen en mobiliteit of neem een kijkje bij de 
Stookkamer. Het is mogelijk om de hele route te lopen 
of alleen de punten te bezoeken waar je zelf interesse 
in hebt. We zijn aanwezig bij alle punten van 11.00 - 
15.00 uur. Ook voor kinderen is er iets leuks te doen!  
Datum: zaterdag 18 september 
Tijd: 11:00-15:00 uur 
Meer informatie?: 
https://www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest/ 
 
26 september (start)zondag om 11:00   
(De kleur van je hart) 
Op 26 september vieren we de start van een nieuw 
seizoen en hopelijk met weinig Corona-beperkingen. 
We willen dat met de mensen uit de buurt vieren. Dus 
nodig je buren, vrienden en bekenden uit voor een 
‘feestje voor de buurt’.  
 
Er zullen zowel binnen als buiten diverse activiteiten 
voor alle leeftijden zijn. We sluiten af met een 
gezamenlijke (Amerikaanse) maaltijd. Neem voor de 
hoeveelheid mensen met wie je komt iets te eten mee 
én extra voor 1 à 2 personen voor de gasten uit de 
buurt die we hopen te ontvangen. Het belooft een 
leuke, gezellige en inspirerende ochtend te worden. 
10:45 Inloop en gelegenheid maaltijd in te leveren 
11:00 Openingsviering met Rita en Anne en muziek 
van Jorijn Vuyk en Bart Houtgraaf. 
11:30 Keuzeactiviteiten in de kerk en in de buurt  
12:15 Amerikaanse maaltijd (mogelijk) met live 
muziek 
Voor meer info verwijzen we naar het aankomende 
nummer van Pelgrimnieuws 
Rita Honders, Carst Terhorst, Wim en Germa Slik, Anja 
Toren, Jeanne-Marie Claus en ds. Anne Post 
 
Openbare geloofsbelijdenis op zondag 17 oktober 
2021 
Tijdens de kerkdienst op 17 oktober a.s. willen twee 
gemeenteleden, te weten Ghislaine Gillesen en Hester 
Zijlstra, openbare geloofsbelijdenis doen. Dat is 
uiteraard iets om als gemeente heel blij mee te zijn! 
Het zou kunnen dat iemand bij zichzelf denkt: ‘Tot nu 
toe kwam het er nooit van, maar eigenlijk zou ik die 
stap-in-geloof ook nog wel eens willen zetten’. Mocht 
dat zo zijn en zou je willen aanhaken op 17 oktober 
(dan wel op een later moment openbare 
geloofsbelijdenis willen afleggen), meld je dan bij 
ondergetekende. Ik ga er graag met je over in gesprek. 
Ds. Sicco Zijlstra 
Felicitatie Wilhelminakerk met 100-jarig bestaan 
Deze zondag kunt u in de hal een kaart tekenen die wij 
als gemeente naar de Wilhelminakerk willen sturen. 
Bertie Roffel (scriba) 
 

Laos 
In het noorden van Laos, ver weg van de grote steden, 
leeft de Akha-stam. Bari, een lokale partner van Open 
Doors, bezocht deze stam. De leden hebben het 
zwaar, ze zijn erg arm en kunnen veelal niet lezen en 
schrijven. Door de afgelegen plek en de armoede zijn 
er weinig mogelijkheden voor kinderen om verder te 
leren. Veel stamleden kennen de Here God wel, maar 
hun geloof is nog fragiel. Er is dan ook dringend 
behoefte aan geestelijke leiders die de Akha-stam 
kunnen onderwijzen zodat ze de Bijbel goed  
leren kennen. 
Bid u mee dat de Here God daarin zal voorzien? 
Sarita Kooyman 
 
Kaartverkoop 
Exclusieve, prachtige wenskaarten iedere zondag 
aangeboden en te koop bij Harmke van Dijk in de  
koffiezaal. 
U kunt er ook voor twee euro een mooie Pelgrimkerk 
pen kopen.  
De opbrengst is voor het Open Huis Molenwijk. 
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