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

 

Week 4, 23 januari 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins    
Organist Margreet de Vries-Raaijen    
Gastvrouw Carla Levens    
Kindernevendienst Marieke     
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk    
     

Kerkdienst volgende week 
Zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Hans Jütte 
Gastvrouw Carla Strijbis 
Kindernevendienst Jorijn 
Collecten 1.Jeugd, 2.Kerk 
  

Beste gemeenteleden 
Vanuit het landelijk kerkcentrum is een eerste Corona 
versoepeling bekendgemaakt. Dat betekent, dat de 
Pelgrimkerk zondag weer -gedeeltelijk- open kan 
gaan. Dat is goed nieuws. 
Het advies is om maximaal 50 kerkbezoekers te 
ontvangen, dat betekent, dat we nog niet iedereen 
kunnen ontvangen, maar het is een goed begin na 
de weken, waarin we helemaal niet naar de kerk 
konden gaan. 
Als u de kerk wilt bezoeken, verzoeken wij u zich 
vooraf aan te melden op telefoonnummer: 06-
12129387 (Ko Millenaar) 
Met dit aantal mensen kunnen we in onze ruime 
kerkzaal goed afstand houden en kunnen we veilig de 
dienst bijwonen.  
We hopen u zondagmorgen weer te ontmoeten. 
Namens het dagelijks bestuur, 
Aad Vuyk en Ko Millenaar 
 
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). 
 
 

 

 
Orde van dienst 

 
Zingen voor de dienst: “HEER, onze HEER, hoe 
heerlijk en verheven” Psalm 8: 1 & 3 
 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Intochtslied: “Eén ding slechts kan ik van de HEER 

verlangen” Psalm 27: 2 

 
I Begroeting (gemeente staat) 

1. Woord voor de week 

2. Stil gebed   

3. Votum en groet 

Zingen: “Wie zich door God alleen laat leiden”  

Lied 905: 1 & 2 

  

II Verootmoediging  

4. Drempelgebed 

 Zingen: Lied 905: 3 

5. Lezing van de wet 

 Luisterlied: “Ik val niet uit zijn hand” - Sela  

 https://youtu.be/wtmFelxuLoI 

 

III Dienst van het Woord 

6. Gebed om de heilige Geest. 

 Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

7. Inleiding op de Bijbellezing 

 Bijbellezing: Matteüs 5: 1-17 

 Zingen: “O Grote God die liefde zijt” Lied 838: 
1  

8.  Preek: Look Up! 

Luisterlied: “Maak ons hart onrustig God” - 

Schrijvers voor gerechtigheid 

https://youtu.be/FQ4uMlBdUOY 

 

 IV Dienst van dank en lofprijzing 

 9.  Gebed met dank, voorbeden 

 10.  Collecte 
   
 
 V Heenzending 

 Slotzang: “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

Lied 416 

 11. Zegen (met gezongen amen) 
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Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
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 
Ank Wolleswinkel, penningmeester 
 
Colombia 
Luisa en Rodrigo maken deel uit van de Wounaan, een 
inheemse stam. Ze zijn een paar jaar geleden tot 
geloof gekomen in de Here Jezus en daardoor stuiten 
zij op veel weerstand vanuit hun stamgenoten. Luisa 
verloor haar baan. 
Wilt u bidden voor dit echtpaar en hun kinderen. Hun 
keuze om Jezus Christus te volgen kost veel. 
Bid ook voor Fredy, dat hij als evangelist in de 
binnenlanden van Colombia onzichtbaar mag zijn voor 
de gewapende groepen. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


