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

 

Week 49, 4 december 2022

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

    
Kerkdienst volgende week 
Zondag 11 december 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Aart Jan Huizinga 
Gastvrouw Carla Strijbis 
Kindernevendienst Paula 
Crèche Bertie 
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. 

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

 
Orde van dienst 
Zondag 4 december, 2de Advent 

Zingen: Liedboek 1973, Lied 26: 1 & 4 “Daar is uit 
’s werelds duistere wolken” 
Welkom door ouderling van dienst 

 

Aansteken 2e Adventskaars 

Zingen: Lied 442: 2 “Vervul o Heiland, het 

verlangen” 

 

I Begroeting 

1. Woord voor de week 

2. Stil gebed  

3. Votum en groet  

Zingen: Lied 1005: 1, 2 & 4“Zoekend naar licht” 
 

II Verootmoediging 

4. Drempelgebed  

 Zingen: Hemelhoog, Lied 122: 1, 2 & 3 “Al wie 

dolend in het donker” 

5. Lezing van de wet 

Zingen: Psalm 19: 5 “Zo helpt Gij, God, Uw 

knecht” 

  

III Dienst van het Woord 

6. Gebed om de heilige Geest.  

7. Bijbellezing: Psalm 24  

 Toelichting op Psalm 24 

  Zingen: Lied 435: 1 & 4 “Hef op uw hoofden, 

poorten wijd” 

 
8.  Preek: “God voor de poorten!”  

  Zingen: Psalm 89: 1, 5 & 7 “Ik zal zo lang ik 

leef”  

  

 IV Dienst van dank en lofprijzing 

9. Gebed met dank, voorbeden 

10. Aankondiging collecte en overige 

mededelingen 

 

V Heenzending 

Slotlied: Lied 441: 1, 5, 6 & 10 “Hoe zal ik u 

ontvangen” 

 

11. Zegen (met gezongen amen) 

 
Collecte: 1) Eredienst 2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en 
d.m.v. Givt-app/overmaking) 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Nieuw jaarboek 
Zondag 4 december wordt het nieuwe jaarboek 
uitgedeeld aan de gemeenteleden die een fysiek 
exemplaar hebben besteld.  
 
Kerst/Adventsmaaltijd 
De prijs van de maaltijd is met €5,- verlaagd tot €20,-. 
Opgeven uiterlijk 11 december. Het wordt vast gezellig, 
Tiny de Vos 
 
Kerstmarkt 
Op de flyer stond de belofte van een gezellige 
kerstmarkt, die hebben we meer dan waar gemaakt! 
Het was een feest om de kerstmarkt te organiseren en 
te houden. Van tevoren vonden wij het als diaconie 
best spannend: krijgen wij genoeg spullen? Zijn er 
genoeg helpers? Komen er genoeg mensen om 
spullen te kopen? Uiteindelijk zaten we zaterdagavond 
allemaal moe maar voldaan op de bank. Wat hebben 
we veel spullen binnengekregen, wat kwamen er veel 
mensen helpen en wat is er een mooi bedrag 
opgehaald voor het goede doel: Het Open huis in 
Molenwijk. Netto meer dan 2400euro! Wij voelen ons 
gezegend en dankbaar. Dank voor ieders hulp en 
bijdrage, dank voor de gezellige dagen samen.  
Vriendelijke groet, de diaconie 

 
China 
Ooit was Eysa moslim. Hij en zijn gezin zijn al jaren 
christen. Ze wonen in een van de meest afgelegen 
delen van China en kunnen alleen in het geheim over 
hun geloof praten. Gelukkig is Eysa nooit verraden. Bid 
om volharding en zegen voor Eysa en andere geheime 
gelovigen. 
Bid ook voor Patrick en zijn vrouw, die in het 
zuidwesten van China werken. Hun werk is moeilijk en 
het stel voelt zich ver verwijderd van andere 
christenen. 
Bid dat zij ingang mogen vinden om met andere 
christenen in contact te komen. 
Sarita Kooyman 
 
Kaartverkoop 
Aanstaande zondag kunt u voor de laatste keer 
kerstkaarten kopen. Ook zijn er nog felicitatiekaarten 
en kaarten zonder tekst. Wat is er weer hard geknipt 
en geplakt door diverse dames uit de gemeente! 
Prachtig zijn ze! Heel veel dank voor jullie inzet!  
De diaconie 
 
Interkerkelijke kerstmissie, 17 december in de 
Fonteinkerk. Doe ook mee! 
Na drie jaar is er weer een gezamenlijke kerstmissie 
met alle kerken. Het doel van de missie is om de 
boodschap van hoop, liefde en vreugde die wij in ons 
geloof vinden, door te geven aan bezoekers van het 
centrum. 
 
Om 09:00 uur is de inloop 
Van 09:30-10:30 uur is de training ‘Evangelisatie: Hoe 
doe ik dat terwijl ik dicht bij mijzelf blijf?’ door Tim 
Quispel 
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 
 
Lieve gemeente 
Hartelijk dank voor alle lieve berichten die ik van u 
mocht ontvangen.  
 
Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en leer veel. 
Ik heb de vorige keer het e.e.a. geschreven over de 
inhoud van mijn bijbelschool, maar heb eigenlijk niet 
uitgelegd hoe een gewone dag er hier uitziet. Onze 
lesdagen duren van 8:30 tot 17:30. Op een dag 
hebben we twee colleges van 1,5 uur en dan 
daaromheen nog wat andere onderdelen, zoals op 
maandagochtend worship (aanbidding), 
dinsdagochtend een bijbelstudie met alle medewerkers 
van de locatie, op woensdagochtend voorbede, en op 
vrijdagochtend een gebedswandeling. Na de 
koffiepauze, volgt dan het tweede college (behalve op 
woensdag en vrijdag, dan is het tweede college eind 
van de middag).  
 
Onderwerpen die de afgelopen lesweken onder andere 
voorbij zijn gekomen: wat betekent het dat God je 
Vader is; wat is je identiteit in Christus; de Heilige 
Geest en de rol van aanbidding in de eredienst. Ik heb 
wederom veel geleerd, ben veel met mezelf 
geconfronteerd maar ook weer gegroeid in mijn geloof. 
 
Behalve de colleges hebben we ook zogenaamde 
“workduties”. Met andere woorden: aan de slag op de 
basis. Ik zit in het tuinteam en ben 
medeverantwoordelijk voor het terreinonderhoud. Na 
het werk hebben we dagelijks een afwisselend 
programma: de ene dag een gebedsuur, de andere 
dag tracktime, een tijd waarin ik samen met mijn 
outreachteam (3 stafleden en twee medestudenten) 
samenkom, om ons voor te bereiden op de periode 
(outreach)waarin we gaan evangeliseren in het 
Midden-Oosten. We leren over de cultuur, bidden 
samen en nemen praktische zaken door zoals de 
financiering en de taakverdeling tijdens deze outreach.  
 
De collegefase is al over de helft, maar ik ben heel 
benieuwd naar en enthousiast over wat er komt. 
Groeten uit Herrnhut van Alexander 

 

https://forms.gle/Gj7Hwg5RhDjhe6sV6

