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Week 4, 26 januari 2020

 
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 26 januari 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Margreet de Vries-Raaijen  
Gastvrouw Wilma Jochem  
Crèche Hester  
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8  
Leiding Marieke en Elly  
Collecten 1. Jeugd, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 2 februari 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Jan-Martijn Prins 
Organist Barend van der Kamp 
Gastvrouw Carla Levens 
Crèche Bertie 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Marieke en Elly 
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 
 
Bidstond woensdag 29 januari 2020 
Woensdag 29 januari is er voorafgaand aan het 
inloopcafé weer van 09.30-10.30 uur de mogelijkheid 
om samen te bidden in de kerkenraadskamer. Van 
harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Eensgezind 
gezamenlijk gebed is een krachtbron voor ons 
persoonlijke – en gemeenteleven. Zullen we daar goed 
gebruik van maken? 
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.  
 
 

 
Orde van dienst 
Muzikale medewerking: 
Orgel: Margreet de Vries Raaijen 
Zanggroep o.b.v. Bart Houtgraaf (piano) en Marianne 
Roos (dwarsfluit) 
 
Zingen voor de dienst: Lied 273: 1, 2, 3 en 4 
Welkom 
 
Zingen intochtslied: Psalm 84: 1 en 2 (gemeente staat) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet  
Zingen: Psalm 84: 3 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed 
Zingen met zanggroep:  

1) ‘Bless the Lord, my soul…’ (Lied 103e) 
2) ‘Father, we love you          ’ (Lied 875) 

   2) ‘Father, we love you…’ (Lied 875) 
Gesprek met de kinderen: “Thuiskomen” 
 
We kijken en luisteren naar en zingen mee met: Lied 
84a/Opwekking 715 (YouTube-versie) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing: Handelingen 28: 11-31 
Zingen: Lied 967: 1, 3 en 4 
Verkondiging: “Missie voltooid?” 
 
Zingen: Lied 967: 5, 6 en 7 
 
Wij gedenken br. Tom Duijs, waarna zingen:  
Lied 978 : 3 en 4 
 
Dankgebed en voorbeden 

 
Mededelingen 
 
Zingen met zanggroep:  
1) ‘Nada te turbe…’ (Lied 900) 
2) ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte…’ 
3) ‘Le Seigneur est ma lumière…’ 
 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk 
(tijdens de collecte komen de kinderen terug in de 
kerkzaal) 
 
Zingen slotlied: Lied 416: 1 en 2 (zanggroep), 3 en 4 
(allen) (hierbij staat gemeente) 
Zegen met driemaal gezongen Amen 
 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07. 



Ouderensoos 
Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
Nog geen kans op sneeuw en ijzel, dus hartelijk 
welkom op de soos, 
Ook als u nog nooit geweest bent, kom eens kijken en 
meedoen. 
Harmke van Dijk en Berdien Plantinga. 
 
Bakactie noodhulp Australiё Zondag 2 februari 
Zoals u allemaal wel hebt gehoord/gezien en gelezen 
is hulp na die verschrikkelijke branden heel erg 
noodzakelijk. Je zal maar letterlijk alles kwijt zijn. Laten 
wij omzien naar onze medemens. 
Na de kerkdienst van zondag 2 februari kunt u weer 
iets lekkers kopen voor bij de koffie of meenemen naar 
huis. 
De opbrengst van de verkoop van al dit lekkers is 
bestemd voor de NOODHULP in Australiё. 
De prijs voor de cake of het gebak mag u zelf bepalen. 
Dus geef a.u.b. met een ruim hart. 
Natuurlijk kunt u ook een gift overmaken aan de 
diaconie onder vermelding van “noodhulp Australiё” op 
rekeningnummer Iban: NL74INGB0003135668. 
Zondag 2 februari  is de diaconiecollecte ook voor de 
Noodhulp in Australiё. 
De diaconie 
 
Wonen en werken langs de lijn 
Uit het beleidsplan 2019-2022 
“In de komende jaren zal in Haarlem Zuid-West op 
grote schaal nieuwbouw van woningen worden 
gerealiseerd, hetgeen grote gevolgen heeft voor de 
woon- en leefomgeving in onze buurt. Dit proces zullen 
we nauwlettend volgen en er waar nodig en mogelijk 
actief op inspelen”. 
Eén van de mogelijkheden is de tentoonstelling 
“Wonen en Werken langs de lijn”, die in de hal van 
onze kerk in de maand februari/maart gehouden wordt. 
De openingstijden van deze tentoonstelling zijn 
afhankelijk van ons, gemeenteleden van de 
Pelgrimkerk (dit i.v.m. toezicht). Daarom vraag ik u zich 
bij mij op te geven wanneer u een dag of dagdeel 
aanwezig kunt zijn. 
Er zijn nog dagdelen vacant, dus gaarne opgeven bij 
Ger Dekker. 
 
Together 
Op zondag 9 februari is er weer een gezellige en 
inspirerende Together avond. Dit keer niet in de 
Pelgrimkerk, maar bij Sjaak en Mirjam Griffioen thuis 
op de Van Lennepweg 58 in Aerdenhout. Je bent van 
harte welkom vanaf 19:45 uur, zodat we om 20:00 uur 
kunnen beginnen. Het thema is "Zorg voor je ouders", 
een heel actueel thema. Sommigen van ons zitten er 
middenin, anderen hebben het al gehad. Neem gerust 
een introducé mee. 
Sjaak en Mirjam Griffioen, Sicco en Jeanne-Marie 
Claus 
 
Kleding-, schoenen en boekenbeurs: 28 maart 
U hoeft nog geen kleding of schoenen uit te zoeken of 
boeken die u uit hebt klaar te leggen als u maar wel 
alvast de datum in uw agenda schrijft. Op 28 maart 
houden we weer een beurs en we hopen dat die 
minstens zo’n groot succes wordt als die van de vorige 
keer.  

Open Doors Nepal 
Hindoe-extremisten bedreigen en intimideren pastor 
Kiran. Hij heeft een tijd ondergedoken gezeten, maar 
nu heeft hij besloten Nepal een tijdje te verlaten. Bid 
voor hem en zijn gezin. 
In het westen van Nepal zijn verschillende christenen 
gearresteerd omdat ze het evangelie deelden. Het 
wordt in dat deel van het land steeds moeilijker om te 
evangeliseren.  
Bid voor de kerk in Nepal. 
Sarita Kooyman 
 
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. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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