Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)
Week 49, 5 december 2021
Opname kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden opgenomen en
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Kerkdienst deze week
Zondag 5 december 2021 om 10.00 uur, 2de Advent
Voorganger
Ds. Garbrich Baalbergen
Organist
Cees Verschoor
Gastvrouw
Greet Reede
Kindernevendienst Kerstcommissie
Collecten
1. Diaconie, 2. Kerk
Kerkdienst volgende week
Zondag 12 december 2021 om 10.00 uur
Voorganger
Ds. Sicco Zijlstra
Organist
Margreet de Vries-Raaijen
Gastvrouw
Carla Levens
Kindernevendienst Marianne + kerstcommissie
Collecten
1. Zending, 2. Kerk
Contact predikanten
Waar het de reguliere pastorale zorg en onderwerpen
van algemene organisatorische aard betreft, kunt u
contact opnemen met ds. Sicco Zijlstra via 0235473635 (tel.) of siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email).
Met het oog op onderwerpen die tot zijn specifieke
aandachtsgebieden behoren (verbinding met de buurt,
jongerenwerk, vernieuwingen in de eredienst) kunt u
contact opnemen met ds. Anne Post via 06-43128939
(tel.) of pelgrimkerk@dspost.nl (email).

Orde van dienst
Tweede Adventszondag
Lied vóór de dienst: Lied 441:1 en 7
Welkom
Ontsteken van de tweede Adventskaars met tekstje
Twee kaarsen staan te schijnen,
hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen,
dan zal er vrede zijn.
Aanvangslied: Psalm 25:1 en 2
Stil gebed
Begroeting
Zingen: Lied 462 (1 en 2 gezongen, 3 en 4 gezegd,
5 en 6 gezongen)
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 433: 1, 4 en 5
Enkele inleidende woorden
Gebed
Voor oud en jong
Zingen: We gaan voor even uit elkaar
(kinderen gaan naar de nevendienst)
Schriftlezing: Prediker 1: 12-18
Zingen: Lied 466: 1
Schriftlezing: Lucas 2: 1-5
Zingen: Lied 466: 4
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 442

Zendingsdienst Zondag 12 december:
Medewerking wordt verleend door twee
zendingswerkers die wij ondersteunen.
Tera van Twillert en Tiemen Buurma en zijn gezin.
Met beeldmateriaal zullen zij ons over hun werk
vertellen, in Taïwan en op de boot de Logos, Hope.

Gebeden
Toelichting bij de collecten
Slotlied: Hemelhoog 122 (staande)
Wegzending en zegen met gezongen Amen

Inloopcafé
Voorlopig gaat het Inloopcafé niet door.

Voorbeden
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet?
U kunt uw voorbedeverzoeken doorgeven aan uw
sectie-ouderling.

Kopij weekbrief
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar
weekbrief@pelgrimkerk.nl
Adventskalender 2021:
Het thema van de adventskalender is: “In een ander
licht”
Welk “ander licht” werpt de geboorte van Jezus op ons
leven en op de wereld?
Zondag 5 december wordt deze kalender nog
uitgedeeld voor geïnteresseerden.

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. Reserveren hoeft
niet, de toegang is vrij. Wees welkom! “

Kerstmusical kindernevendienst
Op 21 november zijn we begonnen met het instuderen
van de kerstmusical.
Daar is veel discussie aan vooraf gegaan en ook met
de kinderen hebben we besproken dat het ingewikkeld
is in deze coronatijd.
Een deel van de kindernevendienstleiding gaat de
kinderen begeleiden.
We hebben afgesproken dat we de regels goed in acht
nemen, we oefenen in de grote zalen, in de gang
mondkapje op vanaf groep 6 en we komen en gaan de
kerkzaal in door de zijdeur van de Opperzaal zodat we
niet door de kerkzaal heen hoeven lopen.
Over de uiteindelijke presentatie, in de kerk of via de
beamer denken we nog na. Lieve gemeenteleden
willen jullie de musical en haar voorbereidingen
meenemen in gebed?
We hopen zo op een mooi en veilig kerstfeest.
Met vriendelijke groet, de kerstcommissie.
Kerstkaarten
Iedere zondag zijn er vóór en na de kerkdienst
Kerstkaarten te koop bij Harmke van Dijk.
Handdoeken voor straatjournaalverkopers:
Voor het Kerstpakket van de straatjournaalverkopers
verzamelen we douchehanddoeken met washandje.
We vragen het formaat 140 x 70 cm. Inleveren kan in
de mand in de hal tot 12 december
Totaal hebben we er 80 stuks nodig.
Doet u weer mee? Alvast ‘hartelijk dank.
Spelletjesmiddag:
De spelletjesmiddag van 7 december gaat helaas niet
door i.v.m. de corona maatregelen.
We hopen dat 21 december wel mag doorgaan.
Dan beginnen we om 12.00 uur met een lunch en doen
daarna een spelletje tot 15.30 uur.
Jeanne-Marie Claus en Regina Nagtegaal
06-42336335 of 06-46001671
Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis
Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank?
Er staat een krat in de hal. Er wordt gevraagd om:
Toiletartikelen (zeep, doucheschuim, shampoo,
tandpasta en tandenborstels),blikjes vis, olijfolie, zakjes
saus in droge vorm voor bijvoorbeeld nasi en
macaroni, blikken bonen, soep, potten saus
Wasmiddelen en wat u maar kunt bedenken.
Heel hartelijk dank, namens de Diaconie
Regina Nagtegaal
Rekeningnummers kerk
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
Missionair werk: NL57 INGB 0000 2532 31

Centraal Azië
Rasim is jeugdleider en werd tijdens een bijeenkomst
met tieners door zijn oom in elkaar geslagen en werd
onder druk gezet om zijn geloof op te geven. Hij kwam
in het ziekenhuis terecht. Hij sprak met medewerkers
van Open Doors en vroeg om gebed. Alleen als
geregistreerde kerk mogen ze samenkomen en dat lukt
niet. In de afgelopen elf jaar is er geen enkele
geregistreerde kerk bijgekomen.

