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Week 52, 25 december 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zaterdag 24 december 2022 21.30 uur 
(Kerstnachtdienst) 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Muzikale 
medewerking: 

Organist Cees Verschoor 
Zanggroep Pelgrimkerk 
Fluitist Bart van Kooyman v. 
Guldener 

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 

 
 

Zaterdag 31 december 2022 geen dienst 
 
Zondag 1 januari 2023 
Voorganger  Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Hans Plantinga  
Gastvrouw Wilma Jochem/Gré Woort  

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

Orde van dienst 
Kerstnachtdienst 
Inleidend orgelspel 
Zingen:“Midden in de winternacht’ =Lied 486 : 1, 2,en 4 
De zanggroep zingt:  
- Een ster ging op uit Israël = Lied 496 : 1, 2 en 3  
- Dona nobis pacem…” 
Zingen:“Nu zijt wellekome” = Lied 476 : 1, 3 en 4 
 
Welkomstwoord, bemoediging en groet  
Wisselzang: “Komt allen tezamen” = Lied 477 : 1 (a), 2 
(a), 3 (zanggr.) en 4 (a + zanggr.) 
Gebed 
Zingen:“In den beginne was het woord” = Lied 488 : 1, 
3 en 5 
1e Schriftlezing: Matteüs 1:18-25 (NBV21) 
Zingen:“Er is een roos ontloken” = Lied 473 : 1 en 2 
2e Schriftlezing: Lucas 2:1-7 (NBV21)  
De zanggroep zingt: “’t Was nacht in Bethlems 
dreven…” 
Zingen:“Stille nacht, heilige nacht”= Lied 483 : 1, 2 en 3 

 
Overdenking: “Jozef, toonbeeld van toewijding” 
 
Wisselzang: “In de stad van koning David…’ : 1 
(zanggr.), 2 (a), 3 (zanggr.) en 4 (a) 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte: Vluchtelingenzorg via hulporganisatie ZOA 
(bij uitgang kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Wissel-/samenzang:  

1. “Glorious is Thy Name…” (3 coupletten door 
zanggroep, herhaling refrein: allen) 

2. “Hoor, de eng’len zingen d’eer…” = Lied 481 : 
1 (a), 2 (a) en 3 (a + zanggr.) 

Dankwoord en zegen 
Samenzang tot besluit: “Ere zij God” = Ev. Liedbundel 
101  (staande gezongen) 
 
Orde van dienst 
1e Kerstdag 
Lied 477: 1 en 2 Komt allen tezamen 
 
Welkom 
Aansteken (advents)kaarsen 
Votum & Groet 
Lied 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen 
Gebed 
Jorijn en Bart: Sela - Wijs mij de weg naar Bethlehem 
Lezing Lucas 2: 1-21 (Bijbel in gewone taal) 
Lied 483: 1-3 Stille nacht, heilige nacht 
 
Voorleesverhaal: ‘Geen stille nacht’ (door Evelyn) 
We luisteren en kijken naar: Het lied van engelen  
Lucas 2: 18- 21 (Bijbel in gewone taal) 
Jorijn en Bart - Mary did you Know 
 
Overdenking 
 
Meditatief orgelspel 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk 
(bij uitgang kerkzaal en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Slotlied 475: 1-3 Ik mag hier aan Uw kribbe staan 
Zegen 
Samenzang Lied: 487 Ere zij God 
 
De kerst collecte van de diaconie is bestemd voor de 
Stichting Schuldhulp maatje. Er zijn steeds meer 
huishoudens met serieuze financiële problemen. 
Opgeleide vrijwilligers helpen gezinnen met schulden 
om zelf weer grip te krijgen op de eigen geldzaken.  
Ook kunt u overmaken naar de diaconie, met 
vermelding stichting schuldhulp maatjes. Dank u wel 
voor uw gift. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 
 
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 
 
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.  
 
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!  
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
toegewenst en Gods zegen in het komende levensjaar. 
 
In memoriam 
Afgelopen week hebben wij van twee broeders 
definitief afscheid moeten nemen. Allereerst van dhr. 
Ben Lasker, die ook enige jaren deel heeft uitgemaakt 
van ons schoonmaakteam. Hij was net 90 jaar 
geworden. Een groot gemis voor zijn vrouw Doortje en 
hun kinderen en kleinkinderen. Ook mw. Margriet 
Buiskool moest onverwachts afscheid nemen van haar 
man Ruud na enige jaren van wederzijds geluk. Ruud 
mocht 81 jaar worden. Wij wensen beide bedroefde 
families heel veel sterkte en troost toe en bovenal 
Gods nabijheid en zegen. 
Tiny de Vos 
 
 
 
 
Bedankjes 
Ik wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook 
aandacht heeft geschonken aan mij tijdens mijn 
herstel. Alle gedachten, gebeden en soms kaarten zijn 
voor mij een enorme steun en helpen mij door deze 
periode heen te komen. Speciaal ook heel veel dank 
voor de lieve steun die mijn vrouw Liesbeth van u heeft 
mogen ontvangen in deze ook voor haar moeilijke tijd. 
Ik wens u allen hele fijne kerstdagen en jaarwisseling 
toe en hoop u in het nieuwe jaar weer te mogen zien in 
de kerk. Met hartelijke groet, Aldo Bosman. 

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