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

 

Week 47, 20 november 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 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   
    

Kerkdienst volgende week 
Zondag 27 november 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Tjitske de Vries-Meijer 
Organist Theo Griekspoor 
Gastvrouw Adriana Verkuyl 
Kindernevendienst Marieke 
Crèche Rita 
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 
 
Inloopcafé 
Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur 
bent u voor een kop koffie welkom in de Ida 
Felderhofzaal.  

 
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!  
 
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 
Zondag 20 november 2022, Zondag der Voleinding 
Zingen voor de dienst: Lied 756: 1 (a), 2 (a), 3 (v),  
4 (m), 5 (a) en 6 (a) 
Welkom 
 
Zingen aanvangslied: Psalm 87: 1, 2 en 3 (hierbij staat 
gemeente) 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet  
Zingen: Psalm 8: 4 (hierna gaat gemeente weer zitten) 
 
Gebed 
 
Schriftlezing O.T.: Jesaja 25: 6-9 (NBV21) 
Zingen: Psalm 118: 5 en 10 
 
Schriftlezing N.T.: Openbaring 19: 9, 21: 1-4,  
21:23-22: 4 (NBV21) 
 
Zingen: Lied 766 
 
Verkondiging: “Op weg naar het Grote Feest” 
 
Zingen: Lied 747: 1, 3, 5, 7 en 8 (het laatste couplet 
zingen we staande) 
 
Herdenking overledenen: 
- we noemen de namen van 9 gemeenteleden die ons 
in het afgelopen kerkelijke jaar ontvielen en ontsteken 
een kaars voor hen aan, aan het licht van de 
Paaskaars 
 
- we luisteren naar het lied ‘De mensen die we 
missen…’ (Sela) (YouTube-versie) 
 
- we ontsteken kleine kaarsjes voor andere 
overledenen die in onze gedachten zijn (onder 
pianospel: ‘Heer, herinner U de namen van hen die 
gestorven zijn…’, (Lied 730) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Zingen slotlied: Lied 416: 1 (a), 2 (v), 3 (m) en 4 (a) 
 
Zegen (hierbij staat gemeente) 
 
Collecten: 1) Eredienst,  2) Kerk (bij uitgang kerkzaal 
en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Advents/Kerstdiner 18 december  
Wat fijn dat Ylva Gietelink dit jaar weer een kerstdiner 
wil organiseren. Mocht u zich in de kersttijd alleen 
voelen, dan bent u van harte uitgenodigd om hier aan 
deel te nemen. De prijs is €25,00. 
U kunt zich voor het diner opgeven bij Tiny de Vos. 
 
Kaartje naar Alexander Prins 
Van een aantal gemeenteleden heeft Alexander al een 
kaartje ontvangen, erg leuk. 
Wilt u hem ook nog een kaartje sturen? Het adres is:  
Alexander Prins 
JMEM/DTS 
Untere Dorffstr. 56 
02747 Herrnhut, Duitsland 
 
Verkoop Kerst- en andere wenskaarten 
Voor en na de dienst kunt u weer prachtige Kerst- en 
andere wenskaarten kopen.  
 
Gezellige kerstmarkt 
Zoals u wellicht al weet organiseert de diaconie vrijdag 
25 en zaterdag 26 november 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?  
U kunt uw spullen inleveren op woensdag 23 (10:00-
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 en serviezen en 
van alles wat met kerst te maken heeft maar hier niet 
staat. 

 
Lukt het u niet om de spullen zelf naar de kerk te 
brengen? Geen probleem, Annelies komt het graag bij 
u ophalen (0235470009).  
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. 
  
De erwten-en groentesoep maaltijd was geweldig!      
De soepmaaltijd van zaterdag 12 november  was erg 
gezellig. Veel gesprekken en heerlijk dat we weer met 
zoveel mensen samen konden en mochten komen. 
Wat hebben we het gemist. 
Slagerij van der Werff heeft de erwtensoep gemaakt en 
gebracht en Hannie Plantinga heeft de heerlijke 
groentesoep gemaakt. Iedereen heel erg bedankt voor 
alle inzet, met elkaar was het ook snel weer 
opgeruimd.  
 
Energiekosten 
Iedere kleinverbruiker krijgt van de overheid in 
november en december € 190,00 ter compensatie voor 
de energiekosten. 
Mocht u het geld niet nodig hebben en het bedrag 
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. 
Als u zelf contact wilt met iemand van de diaconie?  
Bel: Jeanne-Marie Claus of Regina Nagtegaal  
06-42996335 of 06-46001671 
 
Dorcas 
De Dorcas actie is zondag 30 oktober begonnen. De 
collecte van 27 november is voor deze actie bestemd. 
De Dorcas flyer ligt op de tafel in de hal. Ook kunt u 
geld overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. 
Dorcas. 
 
In vertrouwen 
Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt weer bijeen op 
donderdag 24 november van 14.00-16.00 uur, 
waarschijnlijk in de Upperground. 
We gaan in gesprek over het thema ‘Winter in de kerk’, 
n.a.v. 1 Koningen 19: 1-18. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Bhutan 
In het dorp van Prem zijn de meeste buren boeddhist. 
Ze willen niet dat Prem en zijn gezin een huis bouwen. 
Het gezin is christen en kwetsbaar. 
Ook mogen christenen in Bhutan geen ruimtes of 
gebouwen afhuren voor christelijke activiteiten. 
Hierdoor zijn veel huiskerken die geen andere 
mogelijkheid zien, gedwongen om te sluiten. 
Wilt u bidden voor de Bhutanese christenen dat zij toch 
elkaar kunnen steunen en versterken in geloof. 
Sarita Kooyman 
 
Gebedsevent 
Van 20-24 november is er 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.  
 
Kerstmissie op zaterdag 17 december 2022 
Na twee jaar afwezigheid door corona is er zaterdag 17 
december weer de Kerstmissie in het centrum van 
Haarlem. 
Middels creatieve middelen wordt geprobeerd het 
winkelend publiek duidelijk te maken dat we met het 
Kerstfeest de geboorte van de Here Jezus vieren en 
wat dat voor ons betekent. 
Vanaf 9.00 uur start de voorbereiding, vanaf  
11.00 – 13.00 uur is de actie op straat en we sluiten af 
om 14 uur. 
GIDS organiseert en coördineert de actie, plaats van 
voorbereiden is de Groenmarktkerk aan de Nieuwe 
Groenmarkt. 



Wil je ook deelnemen aan de actie, neem dan contact 
op met Aad Vuyk of Evelyn Cok, zij zijn de 
‘ambassadeurs’ voor de Pelgrimkerk, namens GIDS. 
 
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.  
 
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. 
 
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 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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