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Weekbrief voor 25 en 26 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.  
 
Online diensten de komende tijd 
Helaas hebben we na de persconferentie van zaterdag 
18 december jl. weer te maken met beperkingen. 
Het moderamen heeft besloten het advies van de PKN 
inzake de landelijke lockdown te volgen: dat betekent, 
dat wij in ieder geval tot en met zondag 16 januari geen 
diensten houden met bezoekers, maar de vieringen 
digitaal zullen uitzenden.  
Op zondag 2 januari vieren wij het Heilig Avondmaal 
ook online. U kunt het thuis meevieren. 
De oecumenische viering in de BAVO op zondag 16 
januari gaat niet door. 
Er zal dan een online dienst zijn in de Pelgrimkerk. 
Bertie Roffel (scriba) 
 
 

 
 
 
Viering Kerstavond Licht in de nacht 
Kerstavond, 24 december om 20.00 uur 
Een muzikale Kerstviering is in de Haarlemse 
Philharmonie opgenomen. Het is een mooie 
samenwerking tussen Shelter Haarlem en re:connect. 
Het is een viering vol muziek, twee korte inspirerende 
overdenkingen en vooral heel veel samenzang. Een 
van de bijzondere elementen van deze viering is het 
enthousiaste projectkoor bestaande uit vocalisten uit 
Haarlem en omgeving o.l.v. Eveline Leijdekkers. 
Kijk via kerstinhaarlem.nl om 20.00 uur. 
 
 
 
 

 
Online kerkdienst deze week 
Zaterdag 1e Kerstdag, 25 december 2021 om 10.00 
uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Dirk Out  
Medewerking Enkele Pelgrim-zangers  
Gastvrouw Adriana Verkuyl  
Kindernevendienst Online  
Collecten 1. Diaconie,2. Kerk  

 
Orde van dienst 
Zaterdag 25 december 2021 om10.00 uur 
Inleidend orgelspel 
We luisteren naar Lied 505, gezongen door  
Pelgrim-zangers 
 
Welkom 
Aansteken kaarsen 
We luisteren naar aanvangslied: Lied 477: 1, 2 en 4, 
gezongen door Pelgrimzangers 
Bemoediging en groet 
We luisteren naar Lied 477: 3 
 
Apostolische vermaning: 1 Johannes1: 5-7 
 
Het kerstverhaal in poppenkast-versie verteld door Rita 
Honders en gespeeld door Noor en Mesa Reits 
(opgenomen zaterdag 18 december jl.) 
Hierna begint de online kindernevendienst 
 
Gebed om de opening van het Woord 
Schriftlezing: O.T. Jesaja 9:1, 5-6 en 49: 5-6 (NBV21) 
Schriftlezing: N.T.: Lucas2: 25-32 (NBV21) 
We luisteren naar Gezang 26: 1, 3 en 4  
YouTube-versie Nederland Zingt 
Verkondiging: Kerst: feest van Licht voor alle 
volken 
Meditatief orgelspel 
We luisteren naar Lied 496, gezongen door  
Pelgrim-zangers 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
We luisteren naar Lied 481 gezongen door Pelgrim-
zangers 
Zegen 
 
Tot besluit klinkt: ”Ere zij God…” 
(YouTube-versie Sela, meegezongen door Pelgrim-
zangers) 
[Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerk via Givt-app of 
overmaken}] 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Kerkdienst 26 december 2021 
Zondag, 2de Kerstdag 26 december 2021 om 10.00 
uur 
Voorganger Ds. Piet van Veelen  
Organist Theo Griekspoor  
Gastvrouw Harma  
Kindernevendienst Geen KND  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   

Orde van dienst  
Voor de dienst: ‘In de stad van koning David’ 
 

Begroeting 
Welkom door kerkenraad 
Zingen: Lied 482: 3  (Godlof, een kind is ons geboren)   
Beginwoorden  
Zingen: ‘Klein Gloria’ Lied 195  
Gebed 
 
Woord voor de zondag 
Verhaal voor de kinderen: ‘De eenzame koning’ 
Lezen: Filippenzen 2: 6-8 
Zingen: Lied 478: 1 en 4  (Komt, verwondert u)   
 
God wil tot ons spreken 
Uit de Bijbel: Johannes 1: 29-36; 2 Korintiërs 5: 18 
Orgel-/piano improvisatie 
Verkondiging 
Zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4  (Op Sions berg) 
 
We danken God 
Mededelingen 
Dankgebed  
Muzikaal moment orgel / piano 
Slotlied met onze zangers: Glorious is Thy name   
 
Uitzending 
Zegen 
Zingen Lied 481: 3  (Lof aan U die eeuwig leeft) 
 
Goede wensen 
In de afgelopen weken ontvingen wij vanuit de 
gemeente weer veel verjaardags- en/of kerstkaarten, 
met daarop hartelijke geluk- en zegenwensen voor de 
Kerstdagen en het nieuwe (levens)jaar. De 
verbondenheid en waardering die daaruit spreekt doet 
goed en stemt dankbaar! 
Mede namens Josée en de kinderen wil ik u van onze 
kant ook gezegende Kerstdagen toewensen, een 
goede jaarwisseling en alvast veel ‘lôk en seine’ in 
2022. 
Het is bijzonder spijtig en verdrietig dat we inmiddels 
opnieuw in een situatie van lock-down verkeren en 
elkaar daarom tijdens de komende feestdagen en in de 
weken erna niet of nauwelijks face-to-face kunnen 
ontmoeten en spreken. We hopen dat u desondanks 
de moed niet verliest en allen zoveel mogelijk gezond 
zult blijven! 
Met hartelijke groet en hopelijk gauw weer tot ziens 
(niet alleen online, maar ook live!),  
ds. Sicco Zijlstra 
 
 
 
 
 

Kerkdienst 2 januari 2022 
 Zondag, 2 januari 2022 om 10.00 uur  
Voorganger Ds. Anne Post, HA 
Organist Rob van Dijk 
Gastvrouw Greet Klaassen  

Hanny Plantinga 
Kindernevendienst Online 
Collecten 1. Diaconie,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 023-
5473635 (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). 
 

 
 
18 december kerstfeest op het plein 
Afgelopen zaterdag, om 15.30, stonden er verlichte 
marktkraampjes op het plein, er klonk kerstmuziek en 
het rook er heerlijk naar poffertjes en warme 
chocolademelk. 
We hadden geflyerd in de Remisebuurt en dat was te 
merken! Bakfietsen, kinderwagens, jonge ouders en 
veel kinderen! 
In de koffiezaal hebben er rond de 35 kinderen hun 
eigen kerststokpopjes geknutseld. 
Elk kwartier was er een voorstelling met de grote 
stokpoppen. Noor en Mesa hebben zes keer gespeeld, 
een topprestatie! 
Ondertussen vertelde ik het kerstverhaal en had een 
gesprekje met de kinderen. 
U kunt het, dankzij Stewart, zien op de site van de 
Pelgrimkerk  “uitzending gemist,  Kinderkerstfeest.” 
De sfeer was zo goed. De kinderen waren blij, 
enthousiast en de ouders belangstellend en 
toegankelijk. Zo fijn om op deze manier de drempel 
van de kerk te verlagen en te vertellen over Jezus. 
Bedankt Peter, Ko, Esther, Robin, Wilma en Jeanne-
Marie, zonder jullie hulp was het niet gelukt! 
Dit initiatief verdient zeker een vervolg! 
“ Hoe was het toen Jezus groot geworden was, wat 
deed Hij voor de mensen? ” 
De komende weken hebben we genoeg tijd om erover 
na te denken. 
Gezegende kerstdagen gewenst! 
Peter en Rita Honders 
 
 
 
 

mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
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Burundi 
Burundi staat 'pas' op plek 64 van de Ranglijst 
Christenvervolging. Toch zijn intimidatie van 
kerkleiders, kerksluiting en druk vanuit de omgeving 
ook hier een bekend fenomeen. 
Zo ontdekte de man van Grace vlak voor haar 
bevalling dat zij christen geworden was. Hij weigerde 
haar naar het ziekenhuis te brengen en heeft meteen 
een scheiding aangevraagd. Ze heeft geen idee hoe ze 
nu voor haar drie kinderen moet zorgen. 
Bid dat ze ontdekt dat de Here God een schuilplaats is 
in tijden van nood. 
 
Als we dit lezen, wat hebben mensen er voor over om 
een keuze voor God te maken onder deze moeilijke 
omstandigheden. Dat maakt ons stil. 
Sarita Kooyman 
 
Taalmaatjes gezocht 
In het koffiecafé van het Open Huis Molenwijk, heb ik 
Khawla een Syrische vrouw van 60 jaar ontmoet. Door 
de koffie te brengen en een praatje te maken, wil ze 
graag Nederlands leren praten. Ze doet erg haar best 
en is heel leergierig. Met haar heb ik afgesproken om 
elke dinsdag een uurtje te komen praten. Er zijn meer 
vrouwen én mannen die graag in gesprek willen met 
Nederlanders. Denkt u “dat is iets voor mij!” Ga dan 
gezellig een keer met me mee. 
Bel me gerust: Regina Nagtegaal 06-46001671 
 
Inleveren restant kaarsen gestopt 
Enige tijd geleden kon u restanten van kaarsen 
inleveren die mijn dochter Sophie dan op verzoek 
omsmolt tot nieuwe kaarsen. Om praktische redenen 
heeft Sophie dit voorlopig gestopt. 
Als Sophie hier weer mee begint laat ik u dat even via 
de weekbrief weten. 
Hartelijke groet, 
Carst Terhorst 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


