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

 

Week 40, 3 oktober 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 3 oktober 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins  
Organist Aldert Fuldner  
Gastvrouw Harma van den Eijkhof  
Kindernevendienst Jorijn  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   
Geen kerkdienst volgende week en ook geen 
weekbrief 
 
Gezamenlijke kerkdienst 10 oktober 2021 
Na drie jaar wordt op zondag 10 oktober 2021 weer de 
gezamenlijke kerkdienst in het 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) 
 
Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Hans Jütte 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Adriana 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
  
Doop en belijdenis op zondag 17 oktober  
Zoals al eerder gemeld, willen onze gemeenteleden 
Ghislaine Gillesen en Hester Zijlstra tijdens de 
kerkdienst op zondag 17 oktober graag openbare 
geloofsbelijdenis doen. Ghislaine Gillesen zal tijdens 
deze dienst ook worden gedoopt. Alle gemeenteleden 
en belangstellenden zijn uiteraard van harte 
uitgenodigd om dit feestelijke moment mee te maken, 
live in de kerk dan wel online via kerkdienstgemist.nl! 

 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 

 
Orde van dienst 

Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedboek: 
Lied 413: 1 & 2 
 

Welkom door ouderling van dienst 

Intochtslied: Psalm 84a 

 
I Begroeting (gemeente staat) 

1. Woord voor de week 

2. Stil gebed   

3. Votum en groet 

 Luisterlied: ‘Onze hulp’ - Sela  

 

II Verootmoediging  

4. Drempelgebed 

 Zingen: Psalm 130c 

5. Lezing van de wet 

 Zingen: Psalm 86: 4 

  

III Dienst van het Woord 

6. Gebed om de heilige Geest. 

 Kinderen gaan naar de kindernevendienst  

7. Inleiding op de Bijbellezing 

 Luisterlied: Jonas Duif - Carst Terhorst 

 Bijbellezing: Jona 1 

 Zingen: Psalm 86: 3 & 5 
8.  Preek: Overboord met ons! 

  Luisterlied: Reckless love - Cory Asbury 

  

 IV Dienst van dank en lofprijzing 

 9.  Gebed met dank, voorbeden 

  Zingen: Psalm 139: 1, 4 & 5 

 10.  Collecte 
   
 V Heenzending 

 Slotzang: Nieuwe Liedboek, Lied 425 

 11.  Zegen (met gezongen amen) 

 

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). 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Gebedsweek 
Gebedsweek Haarlem, doe je mee? Schrijf je in! 
Zoals eerder vermeld is er van 3 – 9 oktober een week 
van gebed, 7 dagen, 24 uur per dag gaan bidden met 
christenen uit de hele regio. De meeste 
voorbereidingen zijn getroffen. Ook de aanmeldingen 
lopen binnen. Het is super om te zien dat er in alle 
nachten mensen zijn die willen bidden. Soms voor een 
uurtje, soms een hele nacht! Er is nu ook nog aardig 
wat plek om te bidden: 
- in de middagen, tussen 15:00 - 18:00 uur 
- elke avond van 23:00 - 0:00 uur 
- zaterdag 9 oktober, tussen 10:00 - 19:00 uur 
 
Als jullie willen bidden wil je je dan inschrijven? Dat is 
wel belangrijk! Je kan niet zomaar in- en uitlopen. 
Inschrijven kan via www.biddenvoorhaarlem.nl 
Iedere ochtend is er een grotere gebedsbijeenkomst 
waar je wel in kan lopen. Ik zal a.s. woensdagmorgen 
van 9:30 – 10:30 / 11:00 zo’n centrale 
gebedsbijeenkomst leiden. Leuk en bemoedigend als 
er wat bekende gezichten zijn! 
 
Deze gebedsmarathon vindt plaats in de Fonteinkerk 
Schoterweg 14 in Haarlem.  
Lukt het inschrijven niet? Of andere vragen? Neem 
contact op met ds. Anne 
Pelgrimkerk@dspost.nl of via 06-43128939 
 
Corona 
De kerkenraad wil graag alle mensen die het afgelopen 
jaar geholpen hebben met de Corona maatregelen 
hartelijk danken voor hun inzet en beschikbaarheid, 
mede daardoor is het in de Pelgrimkerk allemaal 
zonder complicaties verlopen.  
 
In vertrouwen 
De eerstvolgende bijeenkomst van gespreksgroep ‘In 
vertrouwen’ is op donderdag. 7 oktober van 14.00-
16.00 uur. in de Ida Felderhofzaal. Ditmaal nemen we 
Lucas 14:7-14 als uitgangspunt voor ons gesprek. 
Als u aan wilt haken bij ‘In vertrouwen’, van harte 
welkom! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Voor alle leeftijden 
Spelletjes middag op maandag 11 oktober van 14 tot 
16 uur, in de Ida Felderhof zaal. 
Onder het genot van koffie, thee, iets lekkers… 
rummikub, triominos, scrabble, sjoelen enz. 
Gezellig wanneer je komt, en neem gerust iemand 
mee! Wij willen je ook ophalen en weer naar huis 
brengen, meld het ons. 
Graag voor deze eerste keer opgeven, bij Regina:  
023 524 62 69, of Jeanne-Marie: 023 524 69 37. 
Tot dan! 
 
Taarten-actie zondag 17 oktober  
Zondag 17 oktober a.s. wordt er belijdenis gedaan in 
onze kerk. Wij willen deze dienst een feestelijk tintje 
geven d.m.v. iets lekkers bij de koffie. 
U kunt dan weer taart, cake of brownie kopen voor bij 
de koffie. Ook kunt u het ook mee naar huis nemen. 
Wij hanteren geen vaste prijzen, u geeft wat u er voor 
over heeft.  

De opbrengst is bestemd voor Het Open Huis 
Molenwijk. 
De diaconie 
 
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!  
 
Kosten storten contant geld 
Beste gemeenteleden,  
De stortingskosten voor contant geld (muntgeld) gaan 
binnenkort flink omhoog, een storting is dan €9,50  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 
de volgende mogelijkheden: 
* biljetten, collectebonnen of de Givt app. Graag helpen 
wij u met het installeren van de Givt app.  
* zelf bedragen via uw bank overmaken. Wij zullen in 
het vervolg de IBAN nummers in de weekbrief 
vermelden. 
* hieronder staat een QR-code met een betaalverzoek 
van 5 euro, zelf kunt u het bedrag aanpassen en de 
QR-code scannen en zo belandt u in uw eigen 
bankbetalingsapp zonder u ergens te registreren. 

 
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 
Ank Wolleswinkel, penningmeester 
 
Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis 
Onze inzamelactie voor de Voedselbank gaat nog 
steeds door!  
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 

http://www.biddenvoorhaarlem.nl/
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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. 
 
De dienstenveiling 
De dienstenveiling ten bate van Open Huis Molenwijk 
gaat vanaf 1oktober  weer van start. 
U kunt diensten aan mij doorgeven, maar ook vanaf 1 
oktober  via mij kopen/bestellen. 
Het is leuk om deze contacten zo onderling met elkaar 
te leggen. We hopen dat het weer een groot succes zal 
worden. 
Zoals u ziet zijn het weer veel lekkere diensten, toch 
hoop ik ook op andere diensten. 
Wilt u 1 uur strijken, 1 uur ramen lappen, of rijden voor 
een boodschap? 
Wilt u een tuin winterklaar maken of heeft u een andere 
leuke dienst? 
Laat het mij weten via onderstaande mail  
Diensten aanbieden of kopen/bestellen: 
reginanagtegaal@live.nl 
Namens de Diaconie,  
Regina Nagtegaal 
 
Algerije 
Bid dat de kerken die in de afgelopen jaren gesloten 
werden (door de overheid) weet opengaan zodat de 
gelovigen elkaar weer kunnen ontmoeten. 
Andere publieke gebouwen zijn wel open, maar als 
gevolg van de coronamaatregelen blijven de kerken 
dicht. 
Als gevolg hiervan, voelen geheime gelovigen zich 
extra eenzaam nu ze medechristenen niet in de kerk 
kunnen ontmoeten 
Bid deze week ook om de afschaffing van de 
antibekeringswet die in 2006 werd geïntroduceerd. 
Deze wet heeft grote gevolgen voor de Algerijnse 
kerken en de christenen in het land. 
Sarita Kooyman 
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