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Week 48, 27 november 2022

 
Kerkdienst deze 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    
     

Kerkdienst volgende week 
Zondag 4 december 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins 
Organist Dirk Out 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst E r 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!  
 
Vietnam 
In 2021 werd de Revival Ekklesia Mission (REM), een 
kerk in Ho Chi Minh -stad, beschuldigd van het 
verspreiden van corona. Dit heeft ook grote gevolgen 
voor Loan, de voorganger van de kerk. Ze vertelt: "We 
worden van alle kanten in de gaten gehouden. Er is 
bijvoorbeeld een camera voor mijn huis geïnstalleerd 
en elke keer als ik bezoek krijg, geven mijn buren het 
direct aan de politie door." 
Ondanks alle misverstanden, de vervolging en de 
kritiek die de REM over zich heen krijgt, blijft de kerk 
actief. 
De gemeente ontfermt zich over mensen die corona 
hebben en verspreidt zo liefde en vriendelijkheid in de 
omgeving. 
Sarita Kooyman 
 

 
Orde van dienst 
Eerste Advent, 27 november 2022  
 
Ad te levavi: Naar U hef ik mij op 
Zingen voor de dienst: Lied 215 vers 1, 2 en 5 
 
Dienst van de voorbereiding 
Welkom 
 
Aanvangslied: Lied 25 vers 1 en 2 (gemeente gaat 
staan) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Lied 25 vers 7 (gemeente gaat zitten) 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 
Kaarsenlied: Lied 461 vers 1 t/m 4 
 
Kyriegebed 
Gloria: Lied 305 vers 1, 2 en 3 
 
Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
Schriftlezing OT: Psalm 25: 1 – 5 (NBV) 
Lied 25a vers 1 en 2 
Schriftlezing NT: Matteüs 1: 1 – 17 (NBV) 
Lied 462 vers 1, 2, 5 en 6 
Verkondiging  
Lied 441 vers 1, 5 en 6 
 
Dienst van gaven en gebeden  
Dankzegging en voorbeden, stil gebed,  
Gezongen Onze Vader: Lied 371  
 
Mededelingen 
Inzameling van de gaven: 1. Diaconie, 2. Kerk  
(bij uitgang kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Slotlied: Lied 442 vers 1 en 2 
Zending en zegen (afgesloten met driemaal gezongen 
Amen) 
 
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.  
 
 
 
 
 



Advents/Kerstdiner 18 december  
Mocht u zich in de kersttijd alleen voelen, dan bent u 
van harte uitgenodigd om aan dit diner deel te nemen. 
De prijs is €25,00. U kunt zich opgeven bij Tiny de Vos. 
 
Van de kindernevendienst 
Op zondag 27 november is het de eerste zondag van 
advent. In de kindernevendienst gaan we het hebben 
over engelen. En we gaan ze ook maken! Daar gaan 
we de kerkzaal mee versieren op eerste kerstdag! 
Dus leuk als jullie allemaal komen de 27e november en 
op 11 december! 
Groeten van de leiding  
 
Het spaardoel 
Na de zomervakantie hebben we een nieuw spaardoel: 
we sparen voor schoolbenodigdheden voor het 
schooltje op de Logos, waar Thieske en Ilja Thiemen 
over verteld hebben op de kindernevendienst. 
Sparen kan in de spaarpot van de kindernevendienst of 
overmaken naar rekeningnummer NL73 INGB 
000234876 o.v.v. spaardoel kindernevendienst. 
 
Van de diaconie 
Het Open Huis 
De krat met levensmiddelen is weer naar Het Open 
Huis gebracht en er staat er weer een lege klaar om 
gevuld te worden. 
Hartelijk dank voor uw inzet. 
 
Plaids voor Kerstactie  
De diaconie heeft een aantal plaids bijgekocht. U kunt 
geen plaids meer doneren maar nog wel geld. Er 
liggen nog bruine envelopjes op de tafel en daar kunt u 
contant geld doen. Dit envelopje doet u dan in de 
collecte zakken.  
We willen u hartelijk danken voor uw inzet, het was 
weer geweldig. 
 
Energiekosten 
Eind van het jaar krijgt iedereen van de overheid  
2 x € 190,00 ter compensatie voor de energiekosten. 
Mocht u het niet nodig hebben en het willen doneren 
aan mensen die het wél nodig hebben, 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, 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 wil met iemand van de diaconie?  
Bel : Jeanne-Marie Claus of Regina Nagtegaal  
06-42996335 of 06-46001671 

 

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 
 
 
 

Concert Bach ensemble 
10 december J. S. Bach om 17.00 uur, toegang vrij, 
vrijwillige bijdrage bij de uitgang 
OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk 
BWV 40 Dazu ist erschienen de Sohn Gottes 
BWV 233 Mis in F dur 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


