
 

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

 

Week 51, 19 december 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Geen Kerstnachtdienst en geen dienst op 
oudejaarsavond 
In verband met de huidige avond lockdown vanaf 17.00 
uur heeft het moderamen besloten om de 
kerstnachtdienst en de dienst op oudejaarsavond niet 
door te laten gaan. Uiteraard gaan de diensten op 1e 
en 2e Kerstdag wel door. 
 
Kerstfeest op het plein van de Pelgrimkerk 
Zaterdagmiddag 18 december van 15.30 - 17.00 uur is 
er kerstfeest voor de kinderen in de Pelgrimkerk.  
Met muziek, poffertjes en warme chocolademelk op het 
plein, knutselen in de koffiezaal en het kerstverhaal 
met stokpoppenkast in de kerkzaal. Leuk als je komt! 
Meer info bij Rita Honders 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 19 december 2021 om 10.00 uur, 4e Advent 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins   
Organist Hans Jütte   
Gastvrouw Wilma   
Kindernevendienst Marianne Marianne  
Collecten Jeugd, 2. Kerk   

 
Zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Dirk Out  
Gastvrouw Adriana Verkuyl  
Kindernevendienst Marianne  
Collecten 1. Diaconie,2. Kerk  

 

 

 
Zondag 26 december 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Piet van Veelen  
Organist Theo Griekspoor  
Gastvrouw Harma  
Kindernevendienst Evelyn online en Elly i.l.l.  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   

 

 

 
Orde van dienst 
Zondag 19 december 2021, 4e Adventszondag 
 
Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedboek:  
Lied 441: 1 & 7 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken 4e Adventskaars 
Opzeggen gedichtje 
Vier kaarsen in het donker 
vertellen in de nacht, 
met licht en blij geflonker 
dat ons de vrede wacht. 
 
Luisteren: Sela “Als alles duister is” 
https://youtu.be/2qQZGuijJGU 
Zingen: Nieuwe Liedboek, Lied 441: 10 
 
I Begroeting 
1. Woord voor de week 
2. Stil gebed   
3. Votum en groet  

Zingen: Nieuwe Liedboek, Lied 442: 1 
“Op U mijn Heiland blijf ik hopen” 
 
II Verootmoediging  
4. Drempelgebed 
 Zingen: Nieuwe Liedboek, Lied 442: 2  
5. Lezing van de wet 
 

III Dienst van het woord 
6. Inleiding op de Bijbellezing 
 Bijbellezing Lukas 1: 26-38 
 Zingen: Opwekking 534 “Jezus, Gods 
heerlijkheid verschijnt” 
7.  Preek 
 Luisteren: Sela “Maria had je door”  
 https://youtu.be/Jfg7odTiWSM 
 
IV Dienst van dank en lofprijzing 
8.  Gebed met dank, voorbeden 
9.  Collecte 
V Heenzending 
Zingen: Nieuwe Liedboek, Lied 482  
   
10.  Zegen (met gezongen amen) 

   

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

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://youtu.be/2qQZGuijJGU
https://youtu.be/Jfg7odTiWSM


Pelgrimnieuws 
Deze zondag wordt Pelgrimnieuws uitgedeeld. 
 
Contact predikanten 
Ds. Sicco Zijlstra via 023-5473635 (tel.) of 
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl (email). 
ds. Anne Post via 06-43128939 (tel.) of 
pelgrimkerk@dspost.nl (email). 
 
Nieuws van de kindernevendienst 
Helaas hebben we met elkaar moeten besluiten dat de 
musical met kerst 2022 opgevoerd zal gaan worden. 
Eerste kerstdag zal er een interactieve 
kerstkindernevendienst zijn: zowel in de kerk met 
Evelyn en online met Elly. De kinderen krijgen de link 
per email om in te loggen. 
Groeten van de kerstcommissie 
 
Bijbelleesrooster 2022 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft het 
Bijbelleesrooster voor 2022 uitgegeven. U kunt dit 
rooster ook dagelijks lezen op de site debijbel.nl. Voor 
belangstellenden heb ik een beperkt aantal 
Bijbelleesroosters als "boekje"  ontvangen. Deze 
roosters zijn vooral bestemd voor hen, die zelf niet over 
internet beschikken. Ik deel ze zondag 19 december 
uit. Mochten deze roosters op zijn dan kunt u aan mij 
doorgeven, dat u alsnog een rooster wilt ontvangen, 
dan maak ik voor u graag een uitdraai op A4. 
Cor Visser, contactpersoon Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. 
 
Van de diaconie 
De diaconie wil in de december maand een beetje 
steun bieden aan mensen en kinderen die het niet zo 
goed hebben dan de meesten van ons. 
Het Open Huis gaat net als vorig jaar, 300 maaltijden 
voorbereiden en uitdelen in Schalkwijk, om thuis te 
genieten van een feestmaaltijd. U kunt een bijdrage 
over maken naar de diaconie,  
NL74 INGB 0003 1356 68 o.v.v. kerstdiner.  
 
Ook kregen wij een oproep aan van Dorothé Kruiff van 
het Open Huis. 
Zij zoekt vrijwilligers om op 22 en 23/12 vanaf 13.00 
uur de kerstdiner box in te pakken. Graag ook mensen 
mèt auto, om op 23/12 een paar boxen te bezorgen, 
tussen 16 en 18 uur. Dit hoeft niet de volle 2 uur te zijn. 
Opgeven bij dkruijff@hetopenhuishaarlem.nl 
023 527 37 27 of 06 39004856 
 
U kunt geen kerstkaarten meer kopen, alle kaarten zijn 
verkocht. Bij elkaar heeft de verkoop van Harmke en 
Corrie €600,00 opgebracht.. Wat een mooi resultaat! 
Het geld is bestemd voor het Open Huis Molenwijk.  
Heel hartelijk dank. 
 
Handdoeken voor straatjournaalverkopers 
Maandag zijn de handdoeken voor het Kerstpakket van 
de straatjournaalverkopers opgehaald. 
Er zijn 42 stuks ingeleverd, de rest heeft de diaconie 
bijgekocht. 
We willen u hier heel hartelijk voor danken. U bent 
allen geweldig 
 
 

Inzamelen voor Voedselbank van het Open Huis 
Dinsdag 14 december heb ik de krat weer weggebracht 
naar Het Open Huis. Ze zijn ontzettend blij en 
dankbaar dat de Pelgrimkerk zich zo voor de 
voedselbank inzet. We verzamelen gewoon door. 
 
Spelletjesmiddag 
In verband met de nieuwe corona-regels gaat dinsdag 
21 december de Kerstlunch- en spelletjesmiddag 
helaas niet door. We durven het niet aan. We hopen in 
januari 2022 een nieuwe start te maken. 
We wensen u fijne Kerstdagen en een goede 
jaarwisseling. 
Jeanne-Marie en Regina Nagtegaal 
 
Iran 
Wilt u vandaag bidden voor kinderen van wie de 
ouders in de gevangenis zitten? Het is ontzettend 
zwaar om op te groeien zonder een vader of moeder. 
Bid ook voor de christelijke ouders, die verhoord 
worden door de lokale autoriteiten. Zij bedreigen deze 
christenen vaak met gevolgen voor hun families als ze 
niets zeggen. 
 
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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