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

 

Week 7, 14 februari 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze 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 
 

   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post 
Organist Aldert Fuldner 
Gastvrouw Greet Reede 
Kindernevendienst Elly en Marieke 
Collecten 1. Eredienst,  

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

 
Het Paasproject van de kindernevendienst 
Ik ben de bron van levend water 
 
Jezus, bron van levend water, 
dorst hoeft er niet meer te zijn. 
Jezus, bron van levend water 
wordt in ons tot een fontein. 
 

 

 

 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst luisteren naar orgelspel door Cees 

Verschoor 

Welkom door ouderling van dienst 

Zingen: Nieuwe Liedboek, Psalm 84: 1 & 6 ”Hoe 

lieflijk hoe goed is mij, HEER” 

 
1. Woord voor de week, votum en groet 

Zingen: Psalmen voor nu, Psalm 84 “Wat hou 
ik van uw huis” 
(video Nederland Zingt: 
https://youtu.be/ApLReosJd0s) 
 

2. Morgengebed, Dietrich Bonhoeffer 

 Zingen: Opwekking 542 ‘God van trouw’ 

(video Nederland Zingt: https://youtu.be/VA-

QfDpEdEY) 

 

3. Gebed 

 Kinderen naar de online nevendienst 

 

4. Bijbellezing: 

 Eerste lezing: Lukas 8: 22-25 

 Luisteren: “Lopen over water”  

 (video https://youtu.be/Xud-J6IQmLI) 

 Tweede lezing: Lukas 8: 26-39 
 Orgelspel door Cees Verschoor 
 

 5.  Preek: ‘Lockdown, Open Up’    

  Orgelspel overgaand in het zingen van: 

Zingen: Nieuwe Liedboek, Lied 723 “Waar God 

de HEER Zijn schreden zet.”  

  

 6.  Gebed met dank, voorbeden en gebed om 

zegen 

 
Uitleidend orgelspel 
[Collecten: 1) Eredienst, 2) Kerk → via Givt of bij de 
uitgang!] 
 
Open Doors Brunei 
Vanaf begin 2021 is elke school in Brunei verplicht om 
onderwijs over de Koran te geven. Elke week volgen 
alle leerlingen - dus ook christenen - een half uur 
durende les over de Koran. Bid dat het geloof van de 
jonge christenen hierdoor niet beïnvloed wordt. 
Sarita Kooyman 
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Sterkte in de strijd! 
Omdat ik in deze weken niet vaak voorga in de 
Pelgrimkerk, ziet u me weinig ‘op het scherm’ en hoort 
u minder van me dan onder normale omstandigheden. 
Daarom nu weer even een hartelijke groet via de 
weekbrief. Woensdag 17 februari is het alweer ‘as-
woensdag’ en start de veertigdagentijd op weg naar 
Pasen. Dat herinnert ons eraan dat de corona-crisis nu 
alweer een jaar duurt, want vorig jaar werden we 
middenin de veertigdagentijd door die crisis ineens 
a.h.w. ‘stilgezet’. Het eerste couplet van Lied 539 luidt: 
“Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen, 
voerde daar een zware strijd veertig lange dagen.” Je 
zou kunnen zeggen dat onze ‘zware strijd’ met en 
tegen het coronavirus inmiddels al bijna twee 
veertigdagentijden voortduurt. Daarmee heeft die strijd 
het karakter van een uitputtingsslag gekregen, waar we 
naar ik vermoed allemaal behoorlijk onder te lijden 
hebben. Ik wens ons allen veel sterkte toe in die strijd, 
ook in de weken en maanden die nog volgen. Waarbij 
ik u graag herinner aan het laatste couplet van Lied 
539: “Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.” 
Shalom en tot horens/ziens, ds. Sicco Zijlstra 
 
Van de diaconie 
Wij willen u graag, iedere week iets mee geven over de 
40 dagentijd uit het magazine van kerk in actie. 
Het thema van de 40 dagentijdcampagne 2021 van 
Kerk in Actie is “Ik ben er voor jou” geïnspireerd op de 
zeven werken van barmhartigheid. Mattheus 25: 35 en 
36. 
Vanaf woensdag 17 februari leven we toe naar Pasen, 
het feest van Jezus’ opstanding. We staan stil bij het 
leven van Jezus. Daarin heeft Hij ons laten zien wat 
barmhartigheid is: de hongerigen  eten  en de 
dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, 
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo 
inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als 
ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond 
Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we 
door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen 
zijn we de kerk in actie. Doet u ook mee? 
Veertig dagen gaan we op weg en bezinnen we ons. 
Het is goed om even stil te staan en vooruit te kijken 
naar wat komen gaat. Een periode van inkeer is 
aangebroken. We laten de gang van het normale leven 
los en we richten ons op de weg van Jezus Christus 
naar Pasen .Dat gaat niet vanzelf, er is veel wat onze 
aandacht vraagt en ons kan afleiden. Juist daarom is 
het goed te beseffen wat we de komende weken gaan 
doen en worden we eerst een paar dagen echt stil , 
vasten we en kijken we hoe we er concreet kunnen zijn 
voor de ander, geïnspireerd door de werken van 
barmhartigheid. 
 
Noodhulp Covid 19 van Compassion 
De komende periode willen wij als diaconie 
NOODHULP COVID19 VAN COMPASSION helpen. 
De gevolgen van het coronavirus en de lockdown zijn 
enorm in de landen waar COMPASSION werkt. Veel 
gezinnen zijn hun bron van inkomen kwijt. Thuis blijven 
is geen optie: er is vaak geen reserve. Kinderen en 
volwassenen raken verzwakt door ondervoeding. 

Sommige zijn al ziek door slechte hygiëne, vervuild 
drinkwater en HIV/aids.  
Uw gift draagt bij aan COVID-19 noodhulp waarmee de 
lokale kerken de gezinnen voorzien van voeding, 
schoon water, medicatie, hygiënekits.  Dank voor uw 
hulp! 
Doordat wij al een tijdje niet meer naar de kerk kunnen, 
en er dus geen collectes zijn, vragen wij u om naar 
onze rekening nummer over te maken, en graag een 
specificatie erbij vermelden. 
Rekening nummer: NL 74 INGB 000313 56 68,  voor 
Compassion, gemiste kerk collecte, voedselbank, of 
Open Huis Molenwijk. Dankbaar zijn wij voor uw 
trouwe gaven! 
 
Alternatieve Dienstenveiling 
We hebben een paar nieuwe diensten die we onder de 
aandacht willen brengen. 
Zo worden er door de diaconie paassstukjes 
aangeboden. Klein en wat groter, dus ook 2 prijzen. 
Voor € 5,00 of € 10,00 kunt u de paasstukjes bestellen. 
Wat dacht u van een heerlijke biologische 
geitenburger. Ze gaan per 2 stuks voor € 7,50. 
Ook een heel leuke aanbieding, als corona het toelaat, 
is het om een dagje te helpen op de geitenboerderij 
van de familie Stolp, incl. Lunch. € 15,00. 
Regina Nagtegaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


