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

 

Week 6, 7 februari 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post, Rijnsburg  
Organist/pianist Aldert Fuldner  
Gastvrouw Harma van den Eijkhof  
Collecten Evelyn en Rita  
 1. Eredienst, 2. Kerk  
 
Kerkdienst volgende week 
Zondag 14 februari 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Dhr. Jan-Martijn Prins, 

Haarlem 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Greet Klaassen 
Kindernevendienst Monique en Jorijn 
Collecten 1. Diaconie, 2, Kerk 
  
Spreekuur predikant 
Voel u vrij om contact met mij op te nemen, ook buiten 
de normale ‘telefonische spreekuurtijd’ van  
09.00 – 10.00 uur om. Ik ben, zoals velen, het grootste 
gedeelte van de dag thuis en bereikbaar. Telefoon: 
023-5473635, email: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 
 
Digitaal nagesprek na de kerkdienst 
Deze zondag zullen we na de dienst een digitaal 
nagesprek hebben via Zoom. Dit gesprek start rond 
11.15 uur. In deze tijd zonder kerkbezoek een leuke 
manier om nader kennis te maken met onze nieuwe 
predikant en om na te praten over de dienst. Doet u 
mee? Stuur dan een mail naar 
estherjochem@pelgrimkerk.nl en geef het e-mailadres 
door waarop u de link naar het gesprek wilt ontvangen. 
Op zaterdag 6 februari ontvangt u dan de 
inloggegevens en een  instructie (het is echt niet 
moeilijk). We hopen dat veel mensen meedoen!  
 
Pelgrimnieuws 
In ons kwartaalbad Pelgrimnieuws bent u gewend de 
rubriek “Uit de gemeente” te lezen. Ook in de maart-
editie wil de redactie de rubriek graag weer opnemen.  
Want wat missen we elkaar. Hoe gaat het met u, hoe 
gaat het met jou? U heeft vast een leuke hobby, of 
trekt u graag de natuur in? Wellicht ziet u de 
kleinkinderen nog gewoon en speelt u spelletjes. 
Leuk wanneer u een stukje tekst met een foto instuurt, 
dit kan naar pelgrimnieuws@pelgrimkerk.nl . Wij geven 
het een plek in het blad, uw blad.  
Groet, de redactie 
 

 
Orde van dienst 
Orgelspel 
Welkom 
 
Opwekking 7 - Heer God, U loven wij 
https://www.youtube.com/watch?v=RTxLJqnh3o8 
Bemoediging en groet 
Pianospel: Sela – Votum 
(https://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk ) 
De woorden van het lied worden uitgesproken 
 
Moment voor de kinderen 
Kinderlied – De Bijbel is een boek met bijzondere 
verhalen 
https://www.youtube.com/watch?v=w1cm36lHvuM  
 
Gebed 
Psalm 138  
https://www.youtube.com/watch?v=3EXawRFEigg  
 
Schriftlezing 1: Jesaja 6: 1-9. (HSV) 
Jesaja in het ambt van profeet bevestigd 
Meditatief Pianospel NLB 833: Neem mij aan zoals ik 
ben. Vanaf Jesaja 6: 8 worden de laatste twee verzen 
onder pianospel gelezen 
Schriftlezing 2: Lucas 5: 1-11 (HSV) 
Meditatief Pianospel NLB 833: Neem mij aan zoals ik 
ben. Vanaf Lucas 5: 10 worden de laatste twee verzen 
onder pianospel uitgesproken 
Verkondiging 
Matthijn Buwalda - Vuur 
https://www.youtube.com/watch?v=FmIfr7rAw98 
 
Dank- en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
NLB 912 Neem mijn leven, laat het Heer 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018 
 

Zegen 

Orgelspel van lied NLB 912  

[Collecten: 1) Eredienst, 2) Kerk → via Givt of bij de 
uitgang!] 
 
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.  
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Alternatieve Dienstenveiling  
voor de 2e locatie van Het Open Huis in Molenwijk. 
Het goede nieuws is dat deze digitale dienstenveiling 
ook in 2021 gewoon doorgaat. Dit omdat de reacties 
heel positief zijn en we ook dit jaar weer geld willen 
inzamelen voor dit goede doel.  
De fotokaarten van Sarita en Jaak zijn prachtig en in 
deze tijd sturen we toch regelmatig een kaartje. De 
cake en de taarten zijn niet te versmaden en dan heb 
ik de soep en het draadjesvlees nog niet eens 
genoemd. We zullen allemaal een paar kilo’s 
aankomen in deze coronatijd.  Daar staat tegenover 
dat u ook nog 2 aan 2 kunt wandelen in de duinen. 
Als we weer met meer in de kerk mogen willen we een 
mooie film draaien, helaas kan dat nu nog niet. 
Voor velen is dit een leuke manier om met elkaar, op 
gepaste afstand, in contact te komen en hebben dan 
ook al diensten besteld. 
Het is heel simpel. U kunt een mail sturen naar: 
reginanagtegaal@live.nl of u kunt mij bellen op mijn 
mobiel: 06-46001671 dan zorg ik dat de koop en 
levering tot stand komt.  
 
Oezbekistan 
Bid voor onze geloofsgenoten in Oezbekistan, met 
name voor christenen met een moslimachtergrond. Zij 
komen bijeen in illegale huiskerken. 
Bid voor bescherming en moed. 
Sarita Kooyman 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
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