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

 

Week 45, 6 november 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 6 november 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sieb Lanser, HA  
Organist Dirk Out  
Gastvrouw Wilma Jochem/Gré Woort  
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst  
Crèche en ook geen crèche  
Collecten 1. Diaconie,  

2. Kerk 
 

   
Geen kerkdienst volgende week  
Zondag 13 november is er een gezamenlijk 
jeugddienst (Petrakerk, Wilhelminakerk en 
Pelgrimkerk) in de Wilhelminakerk. In de Pelgrimkerk is 
dan geen dienst.  
De voorganger is Hans Luttik.  
 
Kerkdienst 20 november 2022 om 10.00 uur, 
Zondag van de Voleinding 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Aldner Fuldner 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst  
Crèche en ook geen crèche 
Collecten 1. Eredienst, 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 
 
Stiltemediatie 
Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de 
dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  
Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 
verschillende locaties in de stad een moment om een 
half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de 
Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 
stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!  
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 

 
Orde van dienst 
Lied voor de dienst:: 276 (Zo maar een dak) 
Welkom door ouderling 
 
Aanvangslied: 113: 1 en 2 (Prijs, halleluja, prijs de 
Heer) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Zingen: Klein Gloria 
 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: lied 146c: 3 (Welgelukzalig is ieder te noemen) 
Leefregel: Deuteronomium 24: 17-22 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: Lucas 14: 1-24 
Zingen: lied 990 (De laatsten worden de eersten) 
Verkondiging 
Zingen: lied 388 (Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecten: 1)Diaconie, 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en 
d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Tafelgebed 
v: De Heer zal bij u zijn. 
g: De Heer zal u bewaren.  
v: Verheft uw harten. 
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v: Laten wij danken de Heer, onze God. 
g: Het past ons de Heer te danken.  
v: … 
    na ‘…en zingen wij uit alle macht’: lied 305: 1 (Alle 
eer en alle glorie) 
v: … 
    na ‘…Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn 
gedachtenis’: lied 305: 2 
v: … 
    na ‘…Amen’: lied 305: 3 
 
‘Onze Vader’ 
 
Nodiging en vredegroet 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Slotgebed 
Slotlied: ‘Hier proefden wij wat ooit zal zijn’  
(tekst Sytze de Vries – melodie lied 90a) 
Zegen met driemaal gezongen ‘Amen 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


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.  
 
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 
 
Crèche  
Ook voor de kleintjes is er een plek in onze kerk, alleen 
hebben zij wel een oppas nodig. Op 27 november, 11 
en 25 december zitten er nog gaten in het rooster. 
Vul jij je naam in op de lijst in de hal?  
Fijn! Want in de kerk doen we samen! 
Rita Honders 
 
Inloopcafé 
Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur 
bent u voor een kop koffie welkom in de Ida 
Felderhofzaal.  
 
Kerstactie straatjournaalverkopers 
We hebben al 30 plaids en al aardig wat donaties via 
de bruine zakjes binnen. Daar zijn we heel blij mee. 
Maar we zijn er nog niet. We hebben 80 plaids nodig. 
Er liggen bruine envelopjes op de tafel en daar kunt u 
ook contant geld of collectebonnen in doen. Dit 
envelopje doet u dan in de collecte zak. De plaids 
kunnen in de mand in de hal. 
Helpt u weer mee? 
 
Halfjaarlijkse schoonmaak 
Op vrijdag 11 november van 9.00-10.30 uur willen we 
weer de halfjaarlijkse schoonmaak houden in de kerk. 
Het schoonmaakteam van de vrijdagmorgen zorgt dat 
de toiletten elke week gedaan worden en de zalen 
gestofzuigd. 
Bij de halfjaarlijkse schoonmaak worden o.a. de 
vloeren van de kerkzaal, de hal en de andere zalen 
vlekvrij gemaakt, de keuken krijgt extra aandacht, de 
lampenkappen afgenomen en binnen de ramen gelapt.  
Je zult begrijpen dat we daar wat extra mensen voor 
nodig hebben. Tenslotte willen we allemaal een schone 
kerk. 
Als jij ons daarbij wilt helpen geef dan je naam door 
aan Albert Roffel, telefoon: 023-5246169 of stuur een 
mail naar a.roffel@hotmail.com 
 
Missionaire werkgroep 
Laatst werd ik gevraagd: “Wat doet de missionaire 
werkgroep eigenlijk?” Het antwoord luidt: “Best veel!” 
Zo onderhoudt de werkgroep contacten met 
organisaties als de Classis Noord-Holland, de Raad 
van Kerken Haarlem, Geloven in de Stad (GIDS), en 
het Stadsklooster. Ook bieden we financiële 
ondersteuning aan mensen zoals Arjo Barth, die zich in 
Haarlem inzet voor het Huis van Gebed. Daarnaast 

doen we ons best om de contacten met organisaties uit 
de buurt, zoals de Stookkamer, de wijkraden en de 
Gemeente Haarlem, te verstevigen om zodoende meer 
betrokken te raken bij de samenleving van Haarlem-
Zuidwest. Tenslotte zorgen we voor medewerking van 
koren tijdens diverse kerkdiensten, hoewel dat tijdens 
de Covid-tijd amper mogelijk was. 
Bij dit alles hebben we uw hulp/financiële 
ondersteuning nodig! Daarom vragen we u om een gift 
via bankrekening NL57INGB 00 00 25 32 31 t.n.v. 
Evangelisatiecommissie. Alvast hartelijk dank 
daarvoor! 
Namens de Missionaire Werkgroep, Stewart Osborne 
(penningmeester) 
 
Dorcas 
De Dorcas actie is vorige week begonnen en de 
collectes van 6 en 27 november zijn hier ook nog voor 
bestemd.  
Ook kunt u geld overmaken naar de rekening van de 
diaconie (Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68) 
o.v.v. Dorcas 
 
Reis van Jan Millenaar naar Braziliё 
14 november vertrekt Jan Millenaar naar Braziliё, we 
wensen hem een héél goede reis. 
 
Terugblik najaarsbeurs 
De najaarsbeurs van afgelopen week was een groot 
succes en heeft netto € 3200,00 opgeleverd, een 
fantastisch bedrag. Daar zullen het Open Huis 25% en 
Voedselbank 25% heel blij mee zijn en onze kerk 
natuurlijk ook, met 50%. 
Het geeft een goed gevoel dat al de moeite die we met 
elkaar gedaan hebben niet voor niets is.  
 
Fijn dat we kunnen rekenen op zoveel mensen die 
willen helpen, dat maakt het ook leuk en gezellig. 
Over een paar weken gaan we weer een nieuwe datum 
prikken voor de voorjaarsbeurs van 2023 want we 
gaan gewoon door. 
Hebt u een goed doel in gedachten , dan horen we dat 
graag, misschien kunnen we daar wat mee. 
Joke Blom, namens de beurscommissie. 
 
Hapje, drankje en erwten- of groentesoep 
Zaterdag 12 november vanaf 16.00 uur bent u van 
harte welkom voor een drankje en een hapje. Daarna 
gaan we om 17.30 uur aan tafel voor heerlijke erwten- 
of groentesoep.  
U kunt u opgeven tot dinsdag 8 november via de lijst of 
bij Regina Nagtegaal tel: 06-46001671 
 
Kaartje naar Alexander Prins 
Van een aantal gemeenteleden heeft Alexander al een 
kaartje ontvangen, erg leuk. 
Wilt u hem ook een kaartje sturen?  
Het adres is: Alexander Prins 
JMEM/DTS 
Untere Dorffstrasse. 56 
02747 Herrnhut, Germany 
 
Nog een kaartje 
Op maandag 7 november ondergaat ons gemeentelid 
Daan Henstra een corrigerende operatie aan zijn been. 
Na de operatie volgt een revalidatie van 6 weken, 

mailto:a.roffel@hotmail.com


waarin hij zijn knie niet mag buigen. Wilt u Daan een 
kaartje sturen? Zijn adres is Westergracht 19 rood, 
2013 ZJ Haarlem.   
 
Energiekosten 
Eind van het jaar krijgt iedereen van de overheid  
€190,00 ter compensatie voor de energiekosten. 
Mocht u het geld niet nodig hebben en het willen 
doneren aan mensen die het wèl nodig hebben, dan 
kunt u het overmaken op de rekening van de diaconie 
NL74INGB0003135668 o.v.v. energiekosten. 
 
Weet u iemand die door de hoge prijzen in de knel is 
gekomen, dan kunt u dit laten weten aan de diaconie. 
Dit wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. 
U kunt een naam op een briefje schrijven en in een 
bruin envelopje in de collectezak doen. 
Wilt u zelf contact met iemand van de diaconie?  
Bel dan: Jeanne-Marie Claus of Regina Nagtegaal  
06-42996335 of 06-46001671 
 
Kerstconcert Gert van Hoef in Rijsenhout 
Zaterdag 17 december met organist/pianist Gert van 
Hoef en Corianne van Wijnen, dwarsfluit in het 
Lichtbaken in Rijsenhout. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 
zwaardvdjohan@hotmail.com Prijs: € 12,50. Aanvang 
20 uur. Locatie: Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751.  
 
Irak 
Nadia en haar gezin keerden in 2017 terug naar hun 
dorp in het noorden van Irak. Toen ze hoorden over 
microkredieten en besloten ze een boerderij te 
beginnen." 
Dankzij de inzet van Centers of Hope en lokale 
partners krijgen christenen in Irak weer zicht op een 
toekomst in het land. Hierdoor krijgen ook hun 
kinderen, onder wie de 12- jarige Mimi, de kans om op 
te groeien in hun eigen land en cultuur. 
Bid dat meer en meer christenen mogelijkheden zien 
om in Irak te blijven en zo een licht te zijn 
Wilt u ook bidden voor Mimi en haar ouders? Hun 
boerderij draait goed en ze helpen ook andere mensen 
om hen heen. Bid dat hun getuigenis en liefde andere 
mensen aanmoedigt de Hete Jezus te zoeken. 
Sarita Kooyman 
 
Gezellige kerstmarkt 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november organiseert de 
diaconie een gezellige kerstmarkt. De opbrengst gaat 
naar het Open Huis Molenwijk aan de Frieslandlaan. 
Voor de kerstmarkt hebben wij heel veel kerstspullen 
nodig! Wilt u ons helpen?  
Iedere zondag en woensdagochtend (tijdens het 
inloopcafé) zamelen wij de kerstspullen in.  
Daarnaast kunt u uw spullen ook inleveren op 
woensdag 23 (12:00-15:00 uur), donderdag 24 (10:00-
15:00 & 19:00-20:00 uur) en vrijdag 25 november 
(10:00-12:00 uur.  
 
Wij denken aan de volgende spullen: 

•   kerstkaarten, kaarsen, kerstdecoraties (ballen, slingers, 
beeldjes etc.), kerststallen, kunstbomen, kerstkleding, 
sieraden, tafellinnen (zowel wit, gekleurd als met 
kerstpatroon), serviesgoed, serviezen, enz. Alles is 
welkom.  

Dus ga de zolder op, spit uw kasten door en verras ons 
met de leukste kerstspullen: dat complete servies van 
tante Sjaan dat toch al jaren in de weg staat, die dozen 
vol met oude kerstballen of die belachelijk grote 
kunstboom die al lang niet meer in uw huis past. 
 
Lukt het niet om de spullen zelf mee naar de kerk te 
nemen? Annelies Prins (5470009) komt het graag bij u 
ophalen. Lijkt het u leuk om mee te helpen? Graag! 
Dan kunt u zich aanmelden op het bord in de hal of bij 
iemand van de diaconie. 
 
Scratchdag Christmas Carols in Heemstede  
Koorzangers: opgelet! Op zaterdag 17 december 2022 
vindt in de Oude Kerk te Heemstede na twee jaar 
afwezigheid voor de 21e keer de scratchdag ‘Christmas 
Carols’ weer plaats onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos.  
Begeleiding: Willem Jan Cevaal. Deelname: € 17,50. 
Aanvang: 10:00 uur. De zangers sluiten deze dag om 
16:30 uur af met een intiem concert, waarvoor de 
toegang gratis is 
Aanmelden of info: carolsheemstede@gmail.com. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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