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

 

Week 42, 17 oktober 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Hans Jütte  
Ouderling Aad Vuyk  
Gastvrouw Harmke van Leeuwen  
Kindernevendienst Adriana en Ronald  
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 24 oktober 2021 om10.00 uur 
Voorganger Mw. Ds. J.E.T. Nak, 
Organist Wim Brienen 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Kindernevendienst Paula  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk 
  
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 
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.  
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? 
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw 
sectie-ouderling.  
 
Herinnering 
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het 
missionaire werk van onze kerk. Enkele weken 
geleden heb ik om uw bijdrage voor de werkgroep 
gevraagd maar kennelijk bent u er niet aan 
toegekomen. Misschien kunt u dat via de collecte of 
direct naar bankrekening NL57 INGB 0000 2532 31  
t.n.v. Evangelisatiecommissie Pelgrimkerk alsnog 
doen. Alvast bedankt 
Stewart Osborne"  

 
Orde van dienst 
Belijdenis en doop Ghislaine Gillessen en Hester 
Zijlstra 
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra 
Organist: Hans Jütte 
Overige muzikale medewerking: Jorijn Vuyk (zang) en 
Bart Houtgraaf (piano)  
 
Voor de dienst luisteren we eerst naar ‘Morning has 
broken…’ (Cat Stevens, YouTube-versie) en zingen 
vervolgens: Lied 216 
 
Welkom 
Zingen aanvangslied: Psalm 100: 1, 2 en 4 (gemeente 
staat)  
Moment van stilte   
Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Apostolische vermaning: 1 Johannes 1:5-9 
Zingen: ‘Here I am to worship…’ (Jorijn en Bart)   
 
Gesprek met de kinderen: “Geloven is…” 
Zingen: Opwekking 42 (hierna gaan de kinderen naar 
de kindernevendienst) 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing O.T.: Psalm 37:1-6 (NBV) 
Schriftlezing N.T.: 1 Korintiërs 10:12-13 (NBV) 
Zingen: Psalm 36 : 3 en 2 
Verkondiging: “Beproefd geloven” 
Zingen: Opwekking 717 (Jorijn en Bart) (hierna keren 
de kinderen terug in de kerkzaal) 
 
Geloofsbelijdenis Ghislaine en Hester: toelichting 
persoonlijke motivatie en beantwoording vragen 
Doop Ghislaine (door ds. Anthonie van Zetten) 
Zegengebed + ontvangen belijdenistekst 
 
Gelukwens namens de gemeente en aanbieden 
doopkaars en belijdenisgeschenken; aansteken 
doopkaarsen aan de Paaskaars 
Zingen: Opwekking 602 (hierbij staat gemeente) 
 
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met gezongen 
‘Onze Vader…’ (= Lied 371) (Jorijn en Bart) 
 
Mededelingen 
 
Zingen: ‘How great Thou art…’ (Jorijn en Bart) 
Zingen slotlied: Lied 150a : 1, 2 en 4 (gemeente staat) 
 
Zegen 
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In vertrouwen 
Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt bijeen op 
donderdag 21 oktober van 14.00-16.00 in de Ida 
Felderhofzaal. We gaan deze keer in gesprek n.a.v. 
Lucas 18: 15-30, waarin o.a. een kameel die door het 
oog van een naald gaat ter sprake komt. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Nadenken over (vernieuwing van) de kerkdiensten 
Meedenkers gezocht! 
Een van de vragen die aan mij zijn gesteld is om mee 
te denken over de invulling van de kerkdiensten. Onze 
orde van dienst kent Bijbelse wortels en heeft vorm 
gekregen vanuit de reformatie. Zij is in al die eeuwen 
steeds aan verandering onderhevig geweest, we zijn 
allang niet meer de kerk vanuit het Bijbelboek 
Handelingen. We zijn wel die kerk die steeds weer 
inspiratie ontvangt van de heilige geest van 
Handelingen. Het belangrijkste uitgangspunt van onze 
diensten is de bron van waaruit er kerkdiensten zijn. 
Die bron is ons levend geloof met Jezus Christus, onze 
redder en voleinder van het geloof. Hij heeft gezegd, 
waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar zal 
Ik zijn. De Geest helpt ons om steeds vanuit die bron 
kerk te zijn in onze omgeving. Verandert die omgeving 
dan zullen we daar rekening mee moeten houden. 
Staat onze kerk in een wijk gekenmerkt door diversiteit, 
dan zal ons kerk-zijn zich ook divers kunnen uiten. 
Misschien hebben we dat de laatste decennia te weinig 
gedaan waardoor, voor sommigen onbegrijpelijk, 
sommigen de kerk onbegrijpelijk vinden. Moeten we 
dan alles veranderen? Nee, het belangrijkste is het 
vasthouden van de bron en die ook verstaanbaar 
maken voor diverse groepen mensen. Om die reden 
hebben de laatste tijd best wel eens een andersoortige 
dienst gehad: de overspringdienst met popmuziek; het 
feestje voor de buurt met wel een hele korte dienst en 
afgelopen week was er geen dienst in ‘de Pel’, maar 
gingen we naar de sporthal voor de GidS-dienst en in 
november hebben we een echte jeugddienst in ‘de 
Pel’. Sommigen vinden het geweldig, ‘dit moeten we 
iedere maand doen’ en anderen houden liever vast aan 
het vertrouwde en zeggen ‘moet dat nou?’ Als we het 
wel doen voelt de tweede groep zich niet thuis en als 
we het niet doen raakt de eerste groep de verbinding 
met de kerk kwijt. Echter heel vaak, laten mensen zich 
positief verrassen ‘dit had ik niet verwacht!’ Kortom we 
zullen keuzes moeten maken. Het is een kwestie van 
geven en nemen.  
Nu wil ik graag onderzoeken wat er nodig is om 
bijvoorbeeld een keer per maand een wat alternatieve, 
eigentijdse kerkdienst te organiseren. Dus ben ik op 
zoek naar mensen die willen nadenken over hoe we 
diensten anders kunnen invullen met inachtneming van 
onze bron. Dat kan heel praktisch: Ben je creatief; 
speel je een instrument; kan je goed voordragen: meld 
je aan. Het kan ook meer gaan over de ideeën die je 
hebt over hoe we dat kunnen aanpakken? Wil je daar 
over nadenken? Wil je echt (beleidsmatig) meedenken 
over de belangrijke keuzes die gemaakt worden. Meld 
je ook dan aan! 
Ik hoor graag, 
Ds. Anne Post 
 
 

 
NBV21 
Op 13 oktober verschijnt de NBV21, de herziene versie 
van de Nieuwe Bijbelvertaling. Op de website 
www.NBV21.nl is er van alles over te zien en te lezen. 
Maar dinsdag 26 oktober is er ook een NBV21-avond 
in de Nieuwe Kerk.  
Vier mensen van de Protestantse wijkgemeente 
Centrum waren betrokken bij het revisieproject: 
Lourens de Vries, Jaap van Dorp, Clazien Verheul, en 
Stefan van Dijk. Zij zullen meer vertellen over het 
waarom en hoe van de NBV21: 
Waarom was deze revisie nodig? Wat is er veranderd, 
en wat niet, en waarom? Hoe is er gewerkt? En hoe 
ziet die nieuwe NBV eruit?  
De NBV21 zal op die avond ook te koop zijn! 
Dinsdag 26 oktober om 20.00 uur 
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein t.o. nr. 32 
Toegang: vrijwillige bijdrage 
 
De kleding-, schoenen en boekenbeurs 
Posters 
Vandaag worden de posters voor de najaarsbeurs 
uitgedeeld met het vriendelijk verzoek die op een goed  
zichtbare plaats voor het raam van uw huis te hangen 
om veel “ruchtbaarheid” aan de najaarsbeurs te geven. 
 
De voorbereidingen voor de beurs zijn in volle gang! 
Nu het herfst is bent u ook vast al uw winterkleding 
voor de dag aan het halen. Misschien bent u op 
sommige kleding uit gekeken of is het u te groot of te 
klein geworden: wij nemen die kleding graag in 
ontvangst. We hebben wel een naam hoog te houden, 
daarom vragen we u alleen schone, hele en gestreken 
dames,- heren-,en kinderkleding in te brengen. 
Schoenen en laarzen zijn eveneens welkom. Ook de 
boekentafels zien we graag weer gevuld met boeken in 
allerlei genres en voor jong en oud. 
Op woensdag 27 oktober staan we van 10.00-15.00 
uur klaar om uw kleding, schoenen en boeken aan te 
pakken, op donderdag 28 oktober niet alleen van 
10.00-15.00 uur maar ook van 19.00 -20.00 uur en op.  
vrijdag 29 oktober kunt u alleen terecht van10.00 tot 
12.00 uur. 
Op zaterdag bent u van 10.00-14. 30 uur (op toch nog 
wat gepaste afstand) weer welkom om te kijken of een 
ander iets heeft ingebracht waar u weer blij mee naar 
huis gaat. U kunt pinnen maar ook cash betalen. 
 
De opbrengst van de beurs is voor 50% voor de kerk, 
voor 25% voor Het Open Huis in Schalkwijk en voor 
25% voor de Stichting Leergeld, die sinds kort ook 
gezinnen in Haarlem en Zandvoort ondersteunt die een 
financieel steuntje in de rug nodig hebben voor een 
laptop, schoolreisje of contributie voor een sportclub  
voor hun kinderen   
 
Spiegel 
We zijn nog op zoek naar een grote spiegel omdat zaal 
3 ook als paskamer wordt ingericht. Hebt u zo’n grote 
spiegel die u ons wilt lenen, wilt u zich dan melden bij 
Greet Klaassen, tel. 8110065. 
In verband met de beurs vervalt die week  op 
woensdag 27 oktober het Inloopcafé. 
Namens de beurscommissie,  
Tiny van Beek 

http://www.nbv21.nl/


 
Jaarboekje 2021-2022 
Ook dit jaar komt er weer een nieuw jaarboekje. 
Wilt u de wijzigingen voor uw 
commissie/mailadressen/telefoonnummers etc. voor 26 
oktober aanstaande doorgeven aan 
jaarboekje@pelgrimkerk.nl of telefonisch aan Bertie 
Roffel tel.524 61 69  
 
Bestellen jaarboekje 2021-2022 
Alle gemeenteleden ontvangen het jaarboekje via de 
bij ons bekend staande mail.  
Wilt u een fysiek exemplaar dan kunt u die bestellen tot 
en met zondag 31 oktober via de intekenlijst op het 
prikbord of via een mail naar scriba@pelgrimkerk.nl  
of bellen naar Bertie Roffel tel. 524 61 69 
 
Oproep  
Omdat Ben Kaars door ziekte voorlopig niet meer het 
geluid kan verzorgen in de kerkzaal, worden de 3 
andere medewerkers wel heel zwaar belast. 
Wie o wie wil ons team (tijdelijk) versterken ? Er hoeft 
geen opname meer gemaakt te worden, dus op zich is 
e.e.a. een stuk eenvoudiger geworden ! 
Met vriendelijke groet, Peter Honders 
 
Nog wel voorzichtig 
Nu de Corona regels minder streng zijn geworden zien 
we op zondagmorgen gelukkig al weer meer mensen 
de Pelgrimkerk bezoeken, dat is een goede zaak. Er 
zijn echter nog twee zaken waar we rekening mee 
moeten houden. We zijn nog verplicht om de kerkzaal 
goed te ventileren als er een kerkdienst gaande is, 
daarom blijven de ramen geopend. 
Als u aan de raamzijde plaatsneemt kan dat wat koud 
aanvoelen, u kunt dan twee dingen doen: neemt u dan 
plaats aan de andere zijde van de kerkzaal of houdt u 
gewoon uw jas aan. In de tweede plaats is gepaste 
afstand houden nog een zaak die we in acht moeten 
nemen, dus houdt u daar rekening mee als u plaats 
neemt in de kerkzaal maar ook tijdens het koffie 
drinken na de dienst. Verder hopen we natuurlijk dat 
alle gemeenteleden zich weer vrij voelen om naar de  
kerk te komen, de kerkenraad wil u ook daartoe echt  
oproepen. Schroom niet, u kunt veilig komen en de 
dienst weer als vanouds met elkaar als gemeente 
beleven. 
Ko Millenaar  
 
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 
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 
 
Terugblik 
Afgelopen zondag was er een prachtige bemoedigende 
GidSdienst, enorm bemoedigend om weer zo samen te 
komen en de stoet van kinderen was eindeloos! Als 
jullie de dienst nog (terug) willen zien? Dat kan via 
deze link: https://gelovenindestad.us4.list-
manage.com/track/click?u=08a3e802323a3da4aed452
fa3&id=151836479c&e=8135cfabec  
 
Helaas was er tijdens de collecte een technisch 
probleem waardoor een heleboel bezoekers niet aan 
de kosten hebben kunnen bijdragen die dat wel wilden. 
Dat levert GidS een behoorlijk tekort op in de dekking 
van de kosten. Was je er wel en is de gift niet gelukt? 
Of was je er niet maar wil je een bijdrage aan de 
onkosten van de dienst geven? We zouden daar erg 
blij mee zijn! 
 
Dat kan via de bankrekening van Geloven in de 
Stad: NL48 INGB 0655 0985 50 o.v.v. Gezamenlijke 
kerkdienst of via de 
link https://gelovenindestad.us4.list-
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manage.com/track/click?u=08a3e802323a3da4aed452
fa3&id=c49fce4742&e=8135cfabec  
Ds. J.M. (Anne) Post 
06-43128939 
 
De dienstenveiling 
De dienstenveiling t. b. v. het Open Huis Molenwijk is 
weer van start gegaan. U kunt diensten aan mij 
doorgeven, maar ook 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 
 
Taarten-actie  
Deze zondag  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 of cake kopen voor bij de koffie. 
U kunt de taart of cake 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. 
 
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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