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

 

Week 46, 13 november 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Geen kerkdienst deze week  
Zondag 13 november is er een gezamenlijk 
jeugddienst (Petrakerk, Wilhelminakerk en 
Pelgrimkerk) in de Wilhelminakerk. In de Pelgrimkerk is 
dan geen dienst.  
 
Zondag 13 november in de Wilhelmina kerk  
om 10.00 uur 
Voorganger Hans Luttik  
Ouderling Ties van Veelen  
Band Ferdinand & Micha &  

Isa & friends 
 

Beamer Sander Leeuwerke  
Geluid Laurens Liebregs  

 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 20 november 2022 om 10.00 uur, zondag van 
de Voleinding 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist Aldert 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 

 
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. 
 
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 
 

 
Orde van dienst 
Zingen voor de dienst: Ere zij aan God de Vader 
(versie: Kees Kraayenoord) 
https://youtu.be/bOHyD5LkoeU)  
Welkom en mededelingen   
      
Thema; stil gebed, votum en groet  
Zingen: Opwekking 789 (Lopen op het water) 
 
Enkele Elfjes 
 
Moment met  de kinderen: Video (Make some noise 
kids) Doe de pinguin   
 
Gebed 
Kinderen 4 tot 8 jaar  naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Jozua 3: 1-6  en 13 – 16 
Zingen: Make some noise kids (De brug  ) 
Verkondiging; Levend water 1! 
Video: In gesprek met de helden van Zero to Hero  
Lauren Daigle: You Say   
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI  
Verkondiging: Levend water 2! 
Zingen: Hillsong Worship : Who You Say I Am  
 
Dankzegging en voorbeden   
      
Mededelingen & Collecte    
Jongerenevent op 20 november in de week van gebed  
 
Zegen  
Zingen slotlied: Opwekking 796 (De Leeuw en het 
Lam)      
 
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.  
voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-
ouderling.  
 
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! “ 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://youtu.be/bOHyD5LkoeU
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI


Hapje, drankje en erwten- of groentesoep 
De soep is besteld! Er hebben zich maar liefst 57 
mensen aangemeld voor dit gezellig samenzijn, 
geweldig! 
Vanaf 16.00 bent u van harte welkom, tot ongeveer 
18.30. De koffie mag u thuis drinken.  
Ook de verkoop van kerst en andere wens kaarten 
begint zaterdag, dus sla uw slag, ze zijn weer prachtig! 
Neem a.u.b. kleingeld mee en eventueel een zakje om 
ze erin te doen. 
Ook kunt u kerst spullen mee nemen voor de 
kerstmarkt.  
 
Beste gemeenteleden  
Komende maandag vlieg ik naar Brazilië. Ik heb er heel 
veel zin in. Ik heb grote verwachtingen van wat God 
daar gaat doen! Via deze weg wil ik de Pelgrimkerk en 
haar leden bedanken voor de sponsoring. Samen met 
het bedrag dat ik ook via collega’s, vrienden en familie 
heb opgehaald, kan er prachtig werk worden verricht. 
En dat alles kunt u dagelijks meekrijgen via de 
openbare facebook-pagina van de One in Him 
Foundation (u hoeft zelf geen facebook te hebben). U 
kunt heel gemakkelijk via uw telefoon/I-
pad/PC/computer bij Google intypen: facebook one in 
him foundation. 
Dagelijks zullen daar foto’s, filmpjes en een blog 
(verhaal) worden gepubliceerd. Ergens in december 
zal ik in een dienst mijn ervaringen delen. Shalom,  
Jan Millenaar 
 
Interkerkelijke kerstmissie, 17 december 
Doe ook mee! 
Na drie jaar is er weer een gezamenlijke kerstmissie 
met alle kerken. 
Het doel van de kerstmissie is om de boodschap van 
hoop, liefde en vreugde die wij in ons geloof vinden, 
door te geven aan de mensen die het centrum op 
zaterdag 17 december bezoeken. 
 
Om 09:00 uur is de inloop 
Van 09:30-10:30 uur is de training ‘Evangelisatiedoor 
Tim Quispel Hoe doe ik dat terwijl ik dicht bij mijzelf blijf?’ 
Om 10:30 uur voorbede en aanbidding 
Van 11:00-13:00 uur: 12 activiteiten in het centrum 
waaronder het uitdelen van beschuit met muisjes en de 
levende kerststal. Je kunt meedoen door je op te geven  
via https://forms.gle/Gj7Hwg5RhDjhe6sV6 
of via de poster in de hal. 
Om 13:15 uur lunch ter afsluiting 
Gebedsevent 
Ook geven we van 20-24 november, vijf dagen lang de 
mogelijkheid om te komen bidden in onze creatief 
ingerichte gebedsruimte (in de Fonteintkerk) waar jij 
alleen of met meer mensen in gebed kunt zijn.  
Een gebedsuur reserveren kun je hier: 
huisvangebedhaarlem.nl.  
Daarnaast bidden we elke avond ook voor een 
specifiek gebied van invloed, denk aan: de zorg, 
onderwijs, families, ondernemers gelovigen, media, 
kunst & entertainment en de overheid. Ga naar 
huisvangebedhaarlem.nl voor meer info over wanneer 
we op welk moment bidden.  
 
 
 

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 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/Gj7Hwg5RhDjhe6sV6

