
 

 

 

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

 

Week 39, 26 september 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Aanmelden kerkdienst 
U hoeft zich niet meer aan te melden. Zie corona 
bericht 
 
Kerkdienst deze week: Startzondag 
Zondag 26 september 2021 om 11.00 uur  
Opening Ds. Anne Post/ Rita Honders  
Muzikale 
medewerking 

Jorijn VuyK en Bart Houtgraaf  

Gastvrouw Carla Levens  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 3 oktober 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. J.M. Prins 
Organist Aldert Fuldner  
Gastvrouw Harma van den Eijkhof 
Kindernevendienst Jorijn 
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
 
Startzondag: De kleur van je hart 
Vandaag 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 zijn 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 èn 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  
Rita Honders, Carst Terhorst, Wim en Germa Slik, Anja 
Toren, Jeanne-Marie Claus en ds. Anne Post 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
 
 

 
Outline viering ‘feestje voor de buurt’ 

 
Zondag 26 september 2021 om 11.00 uur 
 
Achtergrondmuziek (Piano) 
 
Frank Boeijen - Zwart-Wit  
 
Welkom en introductie thema door Anne & gesprek 
met Rita 
 
Lezing Lucas 10: 25-37 Barmhartige Samaritaan (BGT) 
 
Sela - De wind steekt op 
 
Uitleg en gebed 
 
Sela - Mag ik jou tot zegen zijn? 
 
Instructie programma door Anne 
 
Uitloop, ondertussen Sela - Welkom thuis  
 
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). 
 
Corona 
Met ingang van zondag 26 september kunnen ook in 
de kerken de Corona maatregelen versoepeld worden. 
Dat betekent voor de Pelgrimkerk dat u zich niet meer 
hoeft aan te melden voor een kerkdienst. U kunt 
gewoon weer naar de kerk komen en de 1,5 meter 
afstand is dan vervallen. Registratie is niet meer nodig 
en een corona pas heeft u in de kerk ook niet nodig. 
Wat u wel in acht moet blijven nemen is “gepaste 
afstand houden.” Ons advies is: houdt u op stoelen en 
banken twee zitplaatsen tussen elkaar vrij. De kerkzaal 
is groot genoeg en heeft voorlopig nog meer dan 
voldoende zitplaatsen beschikbaar. Als u voor of na de 
dienst op de been bent: geef elkaar dan de ruimte. We 
zijn heel blij met deze gang van zaken en hopen u 
weer op zondagmorgen te mogen ontmoeten. 
De kerkenraad  
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Missionaire werkgroep 
De missionaire werkgroep regelt de samenwerking met 
andere (kerkelijke) organisaties zoals Geloven in de 
Stad en de Bijbel In. Daarnaast ondersteunen we 
acties zoals Sonrise/Impact ook als we niet altijd 
meedoen. Ten slotte zorgen we voor koren en andere 
muzikale ondersteuning bij kerkdiensten. De 
werkgroep is afhankelijk van de collectes en giften van 
kerkleden. Helaas lopen deze achter op de begroting. 
Mogen we daarom vragen om een bijdrage op de 
rekening NL57 INGB 0000 2532 31 t.n.v. Evangelisatie 
Commissie Pelgrimkerk? Alvast bedankt! 
Stewart Osborne 
 
Kosten storten contant geld 
Beste gemeenteleden 
De stortingskosten voor contact geld (muntgeld) gaan 
binnenkort flink omhoog, een storting is dan 9,50 euro 
per keer.  
U begrijpt dat wij het zonde vinden als uw muntgeld 
hierdoor niet bij ons maar bij de bank terecht komt. 
Daarom vragen wij u vriendelijk of u wilt overgaan op 
biljetten, collectebonnen, betaalverzoek (tikkie van uw 
eigen bank) via de Givt QR code of de Givt app. Graag 
helpen wij u met het installeren van de Givt app. U mag 
ook zelf bedragen via uw bank overmaken. Wij zullen 
in het vervolg de IBAN nummers in de weekbrief 
vermelden. 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 
30 oktober: Kleding-, schoenen- en boekenbeurs 
Groen licht voor de kledingbeurs 
Eindelijk weer eens een najaarsbeurs! De commissie 
staat in de startblokken. Als het weer iets minder mooi 
wordt gaat u natuurlijk weer eens in uw kledingkast 
kijken. Past alles nog of bent u ergens op uitgekeken 
maar is een ander daar nog heel blij mee? We hebben 
wel een goede naam hoog te houden, dus de kleding 
graag schoon, heel en gestreken aanleveren zodat we 
niet al veel kleding  naar de containers moeten 
brengen voor de beurs begint. 
Ook nemen we graag uw nog goede schoenen en 
boeken in ontvangst. 
De opbrengst is voor de helft voor de kerk, 25% voor 
het Open Huis en 25% voor de Stichting Leergeld 
(www.leergeld.nl) die sinds kort ook gezinnen in 
Haarlem en Zandvoort een financieel steuntje in de rug 
geeft bij bijzondere uitgaven voor hun schoolgaande 
kinderen waar ze zelf het geld niet voor hebben, zoals 
laptop, contributiesportclub enz. 
Inleverdata en tijden volgen later. 
Namens de commissie, 
Tiny van Beek 
 
Haarlems Gospelkoor 
Re:connect en Shelter zoeken koorleden voor het 
Haarlems Gospelkoor Kerst 2021 
Droomt u er altijd al van om mee te zingen in een echt 
gospelkoor? Dit is uw kans! Re:connect en Shelter 
werken aan een grote productie voor Kerst 2021 op 
zaterdag 18 december. Ze zijn op zoek naar mensen 
die willen zingen en deel willen zijn van het gospelkoor. 
Het koor wordt professioneel geleid door Eveline 

Leijdekkers. Zij gaat er alles aan doen om van de 
gemixte groep zangers een waar Haarlems Gospelkoor 
te creëren. De deelnemers gaan heel gevarieerde 
nummers instuderen, van het altijd mooie Ere zij God 
tot het indringende en actuele muzikaal gebed My 
world needs You van Kirk Franklin. Het koor bezingt 
samen met de band van Re:connect en natuurlijk 
samen met iedereen die dat wil: de boodschap van 
Jezus.  
Het koor komt iedere maandagavond samen vanaf 25 
oktober tot aan kerst. Je kunt je inschrijven tot en met 
24 oktober, wacht dus niet te lang! Zingt u mee of wilt u 
meer informatie? Kijk dan snel op kerstinhaarlem.nl. 
 
Noord-Korea 
Openlijk de naam van de Here Jezus noemen is 
ondenkbaar in Noord- Korea. Bid voor de 
ondergrondse kerk . Bid dat deze christenen, zelfs als 
ze zwaar lijden, hoop houden. 
Wat zou het geweldig zijn als er snel een einde aan de 
extreme vervolgingen komt en het land de Here God 
gaat erkennen als de enige ware God. 
Bid ook voor de kinderen in Noord-Korea. Ze worden 
op school onderwezen om trouwe volgelingen te zijn 
van de Kim-familie. Christelijke ouders delen hun 
geloof in de Here Jezus pas als hun kinderen tieners 
zijn, uit angst dat de jonge kinderen het kostbare 
geheim niet kunnen bewaren. 
Bid dat ouders duidelijk horen wanneer het een goed 
moment is om hun kinderen te vertellen over de Here 
Jezus. 
Sarita Kooyman 

http://www.leergeld.nl/

