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Week 51, 18 december 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 18 december 2022 
Voorganger  Ds. Peter Hoogstrate  
Organist Cees Verschoor  
Gastvrouw Wilma Jochem/Gré Woort  

Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst  
Crèche Geen crèche  
Collecten 1e Zending, 2e Kerk   
   

Kerkdienst volgende week 
Zaterdag 24 december 2022 (kerstnachtdienst) 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Carla Levens 
Collecte 1e Missionair werk, 2e Kerk 

 
Zondag 25 december 2022 (1e Kerstdag) 
Voorganger  Ds. Anne Post  
Organist Dirk Out  
Gastvrouw Greet Klaassen  
Kindernevendienst Evelyn  
Crèche Josée  
Collecten 1e Diaconie, 2e 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. 

 
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! “ 
 
 

 
 
 
 
 
Orde van dienst 
Vierde advent, 18 december 2022 
 
Zingen voor de dienst: Lied 444: 1,4,5 
 
Welkom (door ouderling) 
Aansteken adventskaarsen 
Zingen intochtspsalm: Lied 435: 1,2 (gemeente staat) 
Bemoediging en groet 
Zingen Lied 435: 3 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
10 Woorden 
Zingen Ps.119: 5,6 
 
Gebed van de zondag 
Schriftlezing OT: 1 Samuel 2: 1-3, 8 -10  
Zingen Lied 438: 1,4 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 1: 39 - 56 
Zingen Lied 157a: 1,2 
 
Verkondiging: Een goed lied voor alle mensen 
 
Zingen Lied 481: 2,3 
Dankgebed en voorbeden + Het Onze Vader 
Collecte: 1)      2) Kerk (bij uitgang kerkzaal en d.m.v. 
Givt-app/overmaking) 
 
Zingen slotlied: Lied 498: 1,2,4 (hierbij staat gemeente) 
 
Zegen 
Zingen Lied 498: 5      
 
 
 
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.  
 
Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl  

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor 
het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en 
leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u 
aandacht nodig heeft. Het nieuwe pastorale kernteam 

pakt dit dan op.   
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


  
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
toegewenst en Gods zegen in het komende levensjaar. 
 
De zieken 
Ook zij verdienen onze aandacht.  
Wij hopen dat het met onze zieken en ouderen naar 
omstandigheden goed gaat. Allen Gods nabijheid 
toegewenst. 
 
Graag wil ik alle afhaalchauffeurs bedanken voor hun 
diensten het afgelopen jaar, ook alle vrienden wens ik 
vanaf deze plaats gezegende kerstdagen en een 
gezond 2023. Hartelijke groet Map de Ruiter 
 
Dit wens ik ook alle vrienden en kennissen van de 
Pelgrimkerk. Hartelijke groet Tiny de Vos 
 
Masterplan Haarlem Zuid-West  
Bewoners rondom de kerk hebben een brochure van 
de Gemeente Haarlem gekregen over het Masterplan 
voor Haarlem Zuid-West. Er staan nu 
informatiepanelen en een maquette in de hal van de 
kerk. Ook zijn er diverse inloopspreekuren gepland 
waar u met vertegenwoordigers van de gemeente kunt 
spreken.  
De tijden van deze spreekuren staan op de  
Pelgrimkerk website  
(https://www.pelgrimkerk.nl/2022/12/07/ontwikkelzonez
uid-west/)”  
 
Douwe Egberts-punten voor de Voedselbank  
Tot het einde van dit jaar verzamel ik Douwe Egberts 
punten voor de Voedselbank. Voor elke 1000 punten 
die ik inlever, schenkt Douwe Egberts €12 aan de 
Voedselbank. Heeft u nog punten liggen, die u wilt 
doneren? Gooi ze dan in de daarvoor bestemde 
doos in de hal van de kerk. Ik zorg begin januari dat 
alles gedoneerd wordt. Alvast bedankt!  
Esther Jochem  
 
Nepal 
In Nepal hebben extremistische groepen weinig op met 
christenen. Meer dan eens vallen zij straffeloos kerken 
of gelovigen aan. Bid dat de Here God zijn kinderen 
blijft beschermen en bemoedigen. 
Ook is het gezin van Suman Bandhari uit huis gezet 
door familieleden. Suman heeft nog wel een winkeltje, 
maar heeft moeite om rond te komen. 
Bid dat dit christelijke gezin blijft vertrouwen op Gods 
zorg. 
 
 
 
 
 
 
Uitzending zondag 11 december j.l. 
Helaas is vanwege een vergissing de dienst van 
zondagochtend 11 december niet uitgezonden en niet 
opgenomen. We bieden hiervoor onze excuses aan. 
Uw cameradienst 
 
Kerkelijke stand per 30 november 2022 
Verhuisd: Fam. Huttinga-van der Ende is verhuisd van 
Charivariusplantsoen 8, 2025GX Haarlem (sectie 2) 

naar Marianne Philipsplantsoen 9, 2025GH Haarlem 
(sectie 2) 
 
Kerststallenspeurtocht door de buurt. 
Van 24 tot en met 30 december, tussen 10.00 en 20.00 
uur. 
Ga op zoek naar de 9 kersttaferelen die je achter de 
ramen van verschillende huizen op de route ziet. Ze 
vertellen je het kerstverhaal. 
Verzamel de 11 letters en maak er het juiste woord 
van. Wie weet win jij een mooie prijs! 
Je kunt de speurtocht vinden in het boekenkastje aan 
de toren van de Pelgrimkerk of downloaden via de 
website pelgrimkerk.nl 
 
Winteretalage  

Als de kerststal weg is, ga ik het wintertafereel 
neerzetten voor het raam van de kerk. Ik ben op zoek 
naar skischoenen en een open houten (groente)kist. 
Wie heeft dit te leen tot de lente komt?  
Ik hoor het graag, groeten van Rita  
Honders  (0649944978)  
 
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 
 
Kerstflyer: verspreiders gezocht! 
Om onze buurtgenoten uit te nodigen voor de 
Kerstvieringen op 24 en 25 dec. en als Kerstgroet is dit 
jaar weer een flyer gemaakt. In de hal van de kerk 
liggen stapeltjes flyers klaar die nog verspreid moeten 
worden. Als u/jij daartoe in de gelegenheid bent, wil je 
dan één of meerdere stapeltjes meenemen en 
verspreiden? 
Heel graag!! 
Namens de Missionaire Werkgroep, ds. Sicco Zijlstra 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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