
 

 

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

 

Week   4, 22 januari 2023

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks 
uitgezonden via www.kerkomroep.nl 
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 22 januari 2023 10.00 uur 
Voorganger:           Dhr. J.M. Prins 
Organist:          Theo Griekspoor 
Gastvrouw:          Carla Strijbis 
Kindernevendienst     Adriana en Ronald 
Crèche           Marieke 
Collecten:          1. Missionair Werk 2. Kerk 
 
Kerkdienst volgende week  
Zondag 29 januari 2023 10.00 uur 
Voorganger:           Ds. J. v.d. Bogert 
Organist:          Margreet de Vries 
Gastvrouw:          Hannie Plantinga / Gré Woort          
Kindernevendienst     Er is geen kindernevendienst 
Crèche           en ook geen crèche 
Collecten:          1. Diaconie 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 
 
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.  
 

Bijbelstudie 

Donderdagavond 26 januari gaan we verder met het 

boekje Daniël, hoofdstuk 6. We willen de 

tekstbehandeling doornemen die betrekking heeft op de 

eerste 3 vragen. Daarna gaan we gezamenlijk proberen 

een antwoord te vinden op die vragen.  

Info bij: Beata Hartendorf: 06-22095472 

 

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. 

 
Orde van dienst 

Voorzang: Lied 413 “Grote God wij loven U”  

Welkom door ouderling van dienst 

Intochtslied: Psalm 68: 16 (Oude Berijming)  

“Gij koninkrijken, zingt Gods lof”  

 

I Begroeting 

1. Woord voor de week  

2. Stil gebed  

3. Votum en groet  

Zingen: Psalm 68: 10 (Oude Berijming) “Geloofd zij 

God, met diepst ontzag” 

 

II Verootmoediging 

4. Drempelgebed  

Zingen: Opwekking 727 “Ik val niet uit Uw hand” 

5. Lezing van de wet 

Zingen: Psalm 19: 6 “Zo helpt Gij, God, uw knecht” 

  

III Dienst van het Woord 

6. Gebed om de heilige Geest.  

7. Bijbellezing: Johannes 2: 23 - 3: 21 

  Zingen: Lied 654: 1, 2, 4 & 6  

  “Zing nu de HEER stem allen in" 

 

 8.  Preek: Gemaakt voor Jezus 

 Mediatief orgelspel overgaand in het zingen van:  

  Lied 1005 “Zoekend naar licht” 

  

 IV Dienst van dank en lofprijzing 

9. Gebed met dank, voorbeden 

10. Aankondiging collecte en overige 

mededelingen 

 

V Heenzending 

Slotlied: Lied 968 “De ware kerk des Heren” 

11. Zegen (met gezongen amen) 
 
Wijziging/aanvulling kerkdiensten 
Zondag 19 februari aanstaande werkt het koor `Kavoca` 
uit Kampen mee aan de dienst. Tevens is er op die 
zondag na de koffie een gemeentebijeenkomst gepland 
waarop de bouwcommissie informatie geeft over de 
voortgang van de bouwplannen. 
Op zondag 5 maart aanstaande is er een gezamenlijke 
dienst met de Wilhelminakerk en Petrakerk in onze kerk. 
Alexander Prins zal dan samen met andere  jongeren 
die evenals hij de DTS in Hernhut hebben gevolgd 
vertellen over hun ervaringen. 
Zondag 12 maart zullen we het Heilig Avondmaal vieren 
en ds. Scheltens zal dan voorgaan. 



 

 

Onder uw aandacht 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
toegewenst en Gods zegen in het nieuwe levensjaar. 
Op 27 januari hopen Ylva en Peter Gietelink 50 jaar 
getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd en nog vele 
jaren onder Gods zegen samen met kinderen en 
kleinkinderen toegewenst.  
 
De zieken 
Marcel Gaalman is geopereerd. Wij wensen hem en alle 
zieken, waaronder mw. van Roode die in zorgcentrum 
Klein België woont. allen beterschap toe.  
 
Bedankjes 
Graag wil ik, iedereen mede namens mijn kinderen 
bedanken, die op enigerlei wijze met ons hebben 
meegeleefd tijdens de ziekte en het overlijden van onze 
lieve man Ben en vader en opa. Het medeleven en uw 
lieve woorden hebben ons goed gedaan. Groet Door 
Lasker. 
 
Hierbij wil ik al mijn vrienden en kennissen die mij met 
kaartjes, telefoontjes, bezoekjes en bloemen, vooral die 
uit de kerk, hebben verwend hartelijk danken. Het gaat 
al wat beter, maar het duurt nog even voordat ik weer 
naar de kerk kan komen. Groet Harmke van Dijk. 
 
Graag wil ik u, ook namens mijn kinderen, hartelijk 
bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en lieve 
woorden n.a.v. het overlijden van Dick. Het was 
overweldigend en heeft ons zeer getroost. Groet 
Anneke van der Ende 
 
Samen aan tafel (woensdag 25 tot en met zondag 
29 januari) 
Zoals aangekondigd in Pelgrimnieuws nodig ik u hierbij 
namens de kerkenraad van harte uit om samen aan tafel 
te gaan. Om gezellig te eten, elkaar te ontmoeten en 
misschien aan de hand van een paar eenvoudige 
vragen met elkaar in gesprek te komen. 
Dat gaan we doen op woensdag 25, donderdag 26, 
vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari. Er zijn 
voor deze dagen ‘tafels’ en ‘bezoekers’ nodig. Dus lijkt 
het u of jou leuk om thuis voor een paar gemeenteleden 
(eenvoudig) te koken, geef dan op hoeveel mensen 
welkom zijn en op welke dag. En vind je het fijn om 
ergens aan te schuiven en mee te eten, laat dat dan 
weten. Geef het liefst zo veel mogelijk dagen op. Ik ga 
daarna proberen zo goed mogelijke groepjes (van 
maximaal 6 tot 8 personen) te ‘matchen’, iedereen wordt 
eenmaal ingedeeld. Opgeven kan per 
mail: estherjochem@hetnet.nl of via de lijst in de hal van 
de kerk. Opgeven kan tot en met zondagochtend 22 
januari. Ik zal daarna de indeling zo snel mogelijk 
bekendmaken. Ik hoop op veel reacties!  
Hartelijke groeten, Esther Jochem 

 

De kerststallenspeurtocht.  

De kerststallenspeurtocht van 2022 was weer een 

succes. Bijna 40 gezinnen hebben de tocht gelopen, 

ondanks het slechte weer. Het woord dat gemaakt 

moest worden van de letters was *ENGELENZANG*  

Uit de goede inzendingen hebben we er drie getrokken. 

Melchior, Thomas & Olivier en Ferre hebben hun prijs 

ontvangen. De attributen zijn weer opgeruimd, we 

hebben met plezier deze activiteit georganiseerd.  

Groeten van Marieke, Marianne en Rita. 

 

Israël Elwyn 

Vorig jaar heb ik drie maanden als vrijwilliger in Nes 

Ammim gebivakkeerd. Dit jaar heb ik een plek gevonden 

die dichter bij de Joodse samenleving staat. Israël 

Elwyn; een grote instelling voor mensen van alle 

leeftijden met een verstandelijke handicap en/of een 

ontwikkelings-stoornis. Als vrijwilliger ga ik mij inzetten 

in het ondersteunen van de vrijetijdsbeleving van de 

bewoners: wandelen, spelletjes doen, helpen bij de 

maaltijden en vast nog veel meer. Ik vertrek op 1 

februari en als alles volgens plan verloopt ben ik op 30 

april weer terug. Regelmatig zal ik op mijn website 

www.CarstTerhorst.nl verslag doen van mijn 

belevenissen zowel binnen als buiten de instelling. U 

kunt hiervoor rechtstreeks naar mijn website gaan. Het 

is ook mogelijk dat u mij een email stuurt dat u een 

emailbericht wil ontvangen als ik een nieuw bericht op 

mijn website heb geplaatst. Groet Carst Terhorst 

 
Vrijwilligersdiner op vrijdag 10 februari aanstaande 
Het College van Kerkrentmeesters nodigt de vrijwilligers 
uit voor het vrijwilligersdiner op vrijdag 10 februari 
aanstaande. U kunt zich opgeven via de inschrijflijsten 
op het prikbord. Graag uiterlijk zondag 5 februari 
inschrijven of telefonisch opgeven bij Albert Roffel (023-
5246169) of via de mail a.roffel@hotmail.com 
 
Bijeenkomst 24 januari om 19.30 uur  
Er is dan in onze kerk overleg met de mensen van 
de Stookkamer over hoe ze hun activiteiten in 2023 
kunnen voortzetten, ook als hun huidige onderkomen op 
zeker moment niet meer beschikbaar is. Het sluit aan bij 
de avond van dinsdag 17 jan., met Jaap v.d. Giessen 
van de PKN over ‘pionieren’. Om daarmee goed aan de 
slag te kunnen gaan is onze samenwerking met 
de Stookkamer immers essentieel.  
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

Open Doors - Noord-Korea 

In Noord-Korea loop je het gevaar om gemarteld, 

opgesloten of gedood te worden als je christen bent. 

Zo'n 50.000 tot 70.000 christenen zitten opgesloten in 

gevangenissen en werkkampen. Bid dat de 

gevangenen moed krijgen om het evangelie te delen. 

Ook kunnen Noord-Koreaanse gelovigen de voogdij 

kwijtraken vanwege hun geloof. Bid voor de ouders, die 

bang zijn hun kinderen kwijt te raken en voor de 

kinderen die hun ouders niet meer mogen zien. 

 
Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur 

per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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