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

 

Week 38, 19 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 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  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 26 september 2021 om 11.00 uur 
Startzondag 
Opening Ds. Anne Post/Rita Honders 
Muzikale 
medewerking 

Jorijn Vuyk en Bart Houtgraaf 

Gastvrouw Carla Levens 
  
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). 
 
Oratie Josée Zijlstra op dinsdag 21 september 
M.i.v. 1 september 2019 is Josée Zijlstra benoemd tot 
Hoogleraar aan de Vrije Universiteit/Amsterdam UMC 
(leerstoel: Functionele Beeldvorming binnen de 
Hematologie). Vanwege de corona-perikelen werd de 
datum van haar oratie meerdere keren uitgesteld. Nu 
gaat het er dan toch van komen, nl. op dinsdag 21 
september, om 15.45 uur in de Aula van de Vrije 
Universiteit. Helaas mag er echter nog steeds slechts 
een beperkt aantal personen fysiek aanwezig zijn bij 
deze feestelijke gebeurtenis. Wel bestaat de 
mogelijkheid voor ieder die geïnteresseerd is om 
Josée’s oratie, waarvan de titel ‘Verbeelding verbindt’ 
luidt, online via een livestream te volgen. Dit kan via de 
link: https://www.youtube.com/VUBeadlesOffice Leuk 
als u meekijkt en -luistert! 
 
 
 

 
Orde van dienst 
 
Zingen voor de dienst: Lied 274  
Welkom 
 
Zingen aanvangslied: Lied 868: 1, 3 en 5 (gemeente 
gaat staan) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Leefregel: Romeinen 12: 9-10, 16-18 
Zingen: Lied 1010: 1, 2 en 3 (= gebed om vrede) 
 
Groet aan de kinderen en luisteren naar kinderlied: ‘Als 
je geen liefde hebt voor elkaar…’ (YouTube-versie)  
(hierna begint de kindernevendienst) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Efeziërs 1:1-10 en 2:11-18 
Zingen: Lied 968: 2 en 5  

Verkondiging: “Inclusief samenleven door Christus” 

We luisteren naar: ‘Dona nobis pacem…’  
(M.L. Lightfoot) (YouTube-versie)  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Zingen slotlied: Lied 838: 1, 2 en 3 
 
Zegen 
 
[Collecte: 1) Zending, 2) Kerk → via Givt of 
overmaking] 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Van de diaconie  
Aan onze oproep in de voorgaande weken voor een 
donatie aan Noodhulp voor Haiti en Afghanistan heeft 
u in grote getalen gehoor gegeven.  
Daarom kunnen wij voor beiden doelen € 500 
overmaken. Waarvoor onze hartelijke dank! 
 
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 
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Inloopcafé 
Weet u hoe gezellig het is tijdens het inloopcafé? Komt 
u eens kijken vanaf half 11 tot 12.00 uur?   
U kunt terecht voor een kopje koffie of thee en een 
gezellig praatje.  
Neem gerust uw buurvrouw/buurman of iemand uit de 
buurt mee.  
We proberen met elkaar kerk in de buurt te zijn. 
Voel u allen welkom!  
 
In vertrouwen 
Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt bijeen op 
donderdag 23 september, van 14.00 – 16.00 uur in de 
Ida Felderhofzaal. We gaan met elkaar in gesprek 
n.a.v. de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 
(Lucas 10:25-37). 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
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 met het Haarlems 
Straatorkest  
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 
 
Er zijn drie leuke spellen gehuurd: Apen voeren, ringen 
gooien en een spiraalclown. Op het pleintje bij de 
Vomar, het tuintje bij De Stookkamer en het terrein van 
Op Stoom worden die neergezet. 
Na de kerkdienst kan er gespeeld worden, van 11.30 
tot 12.15 uur. Daarna gaan we terug naar de kerk voor 
de maaltijd. 
 
Wie kan mij helpen? Ik kan niet op drie plekken tegelijk 
zijn. Ik hoor het graag van je. 

Met vriendelijke groet Rita Honders, tel. 0649944978. 
 
Gebedsweek Haarlem, doe je mee? Schrijf je in! 
Op zondagochtend 10 oktober sluiten de meeste 
kerken in Haarlem hun deuren om samen met 1500 
christenen samen te komen voor een dienst in de 
Kennemer Sportcenter. Het thema is “Bij de Bron”, 
naar het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put 
die Jezus ontmoet (in Johannes 4). Wat hebben wij het 
toch, net zoals de Samaritaanse vrouw, nodig om te 
drinken van het water dat Hij geeft. Door het levende 

water dat Hij ons geeft, worden we verfrist, schoon en 
krijgen we nieuwe energie. 
In de week vóór de gezamenlijke kerkdienst,  
van 3 – 9 oktober is er een week van gebed, 7 dagen, 
24 uur per dag gaan bidden met christenen uit de hele 
regio. Deze gebedsmarathon vindt plaats in de 
Fonteinkerk, Schoterweg 14 in Haarlem. Het zou mooi 
zijn als we vanuit de Pelgrimkerk ook een aantal uren 
weten te vullen. Dat mag op geheel eigen wijze. 
Bidden kan in stilte, hardop, zingend of lezend; Er zijn 
gebedsstations die je kunnen helpen om een goede 
(gebeds)tijd te hebben; Er zijn ook gebedspunten 
aanwezig. 
Je kan alleen, samen of met een groep gaan. Wel is 
het nodig dat je je daarvoor inschrijft. Dat kan via 
www.biddenvoorhaarlem.nl. Daar is ook meer 
informatie te vinden over de open vieringen die worden 
gehouden. Bid je ook mee? Schrijf je in! 
Lukt het inschrijven niet? Of andere vragen? Neem 
contact op met ds. Anne 
Pelgrimkerk@dspost.nl of via 06-43128939 
Tilly, Nanda en Evelyn en Anne 
 
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) 
 
TeensTogether (12-14jaar)  
Afgelopen vrijdag ging een nieuw seizoen T2G van 
start in onze eigen Pelgrimkerk, onder leiding van de 
zussen Martine Kossen en Marieke Keizer (in onze 
kerk bekend onder hun meisjesnaam Elzinga) en onze 
eigen Caroliene en Victor Verhulst-Meijndert (06-
81800248). Het was spannend zo'n eerste avond met 
elkaar en voor de tieners uit de Petra- en 
Wilhelminakerk op een nieuwe locatie. Maar leuk dat 
het ook was! Het wordt nog leuker, want we gaan op 
kamp! En dat is al heel snel: 5, 6 en 7 november naar 
Costa del Zeumeren! Informatie volgt. Nog even de 
data voor de clubavonden tot eind 2021 op een rij:  
1 oktober; 15 oktober 2021; 5, 6 en 7 november 
clubkamp; 12 november en 3 december (schaatsen!). 
De clubavonden zijn van 19.30 - 21.00 uur in de 
Pelgrimkerk.  
 
HIMTF (15-18)  
Terwijl de jongere tieners al lang en breed gestart zijn, 
moeten de oudere tieners nog even geduld hebben. 
Maar wat is het een gave groep jongelui geworden dit 
jaar! We hebben de deelnemerslijst gezien en die ziet 
er zo goed uit! Net als het programma, waarin dit jaar 
is gekozen om met Youth Alpha te werken. Martine van 
Veelen-Nachtegaal (inderdaad dochter van Jaap en 
Regina) nodigt jullie allemaal persoonlijk uit via het e-
mailadres van je ouders (jullie Insta, Snap of 
What'sapp account hebben we nog niet).  
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Mocht je nog twijfelen: niet doen, app, sms of bel 
Martine (06-81480400) of Jan-Martijn (06-82481386) 
en dan zorgen zij dat je een uitnodiging ontvangt voor 
de eerste clubavond op  
3 oktober in de Wilhelminakerk.  
De avond begint om 18:00 uur met lekker samen eten 
en is rond 21:00uur afgelopen.  
 
De dienstenveiling. 
De dienstenveiling ten bate van Open Huis Molenwijk 
was zo’n groot succes dat we deze vanaf 1oktober. 
weer opnieuw willen opstarten. 
Zondag 19 september  hoop ik in de kerk te zijn en 
kunt u diensten aan mij doorgeven. 
Het is leuk om deze contacten zo onderling met elkaar 
te leggen.  
We hopen dat het weer een groot succes zal worden. 
Vanaf 1 oktober kunt u dan weer diensten kopen. 
Diensten opgeven vanaf heden bij: 
reginanagtegaal@live.nl 
Diensten kopen vanaf 1 oktober bij: 
reginanagtegaal@live.nl 
 
Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis 
Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank?  
Het is een mooie manier om samen te delen van wat 
we hebben, met mensen die het wat minder goed 
hebben. 
We hebben het hele jaar een krat in de hal van onze 
kerk staan, waarin wij verschillende producten 
verzamelen, zoals:  
Toiletartikelen (zeep, doucheschuim, shampoo, 
tandpasta en tandenborstels) 
Blikjes vis, olijfolie, zakjes saus in droge vorm voor 
bijvoorbeeld nasi en macaroni 
Blikken bonen, soep, potten saus 
Wasmiddelen en wat u maar kunt bedenken. 
Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de 
Diaconie: NL74INGB0003135668 t.n.v. het Open Huis. 
Heel hartelijk dank. 
De diaconie. 
 
Irak 
Sana is christen en woont in het noorden van Irak. 
Zeven jaar geleden werden haar man en twee zoons 
ontvoerd door IS. Ze bleef achter met haar dochter. 
Sana heeft haar man en zoons nooit meer gezien. 
Pastor Ammar uit Irak: "Wat veel mensen niet weten is 
dat IS veel christenen heeft gevangengenomen. Uit 
angst en schaamte praten mensen daar niet over." 
Ook is het als christen in Irak moeilijk om aan een 
Bijbel te komen. 
Open Doors investeert in Centers of Hope in Irak. Daar 
krijgen mensen als Dana, praktische bijstand, pastorale 
ondersteuning en psychische hulp. Bidt u mee voor de 
christenen in Irak en voor distributeurs die er voor 
zorgen dat er Bijbels naar de kerken worden gebracht? 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.n 
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