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

 

Week 8, 21 februari 2021

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Anne Post  
Organist Aldert Fuldner  
Gastvrouw Carla Levens  
 Marianne en Marieke  
Collecten 1. Eredienst 

2. Kerk 
 

   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 28 februari 2021 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Tjitske De Vries-Meijer 
Organist Peter van Dongen 
Gastvrouw Harmke van Leeuwen 
Kindernevendienst Elly en Evelyn 
Collecten 1. Missionair werk 
 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 
 
Vietnam 
Sinds A Dohn en Y Mae in 2020 tot geloof kwamen, 
ervaren ze heftige vervolging. De gewassen op hun 
land zijn vernietigd, Y May is ontslagen en hun twee 
zoons mogen niet meer naar school. Alles omdat ze 
weigeren hun geloof op te geven. Hun contacten met 
andere christenen zijn verboden en hun buren vallen 
hen regelmatig lastig. 
Bid voor wijsheid voor hun kerk en de mensen die hem 
proberen te helpen. 
En bid dat de Here God uitkomst biedt in hun situatie. 
Sarita Kooyman 
 
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 
 

 
Orde van dienst 
Orgel-/ pianospel voor de dienst 
Moment van stilte 
 
Votum en Groet  
Pianospel: Sela – Votum  
De woorden van het lied worden uitgesproken: 
Onze hulp en onze verwachting 
Is van God onze Heer 
Hij die alles maakte  
laat niet los wat Hij begon 
Genade en vrede 
Van God de Vader 
Door Jezus Zijn Zoon Immanuel 
Hij woont met zijn geest in ons 
Halleluja, halleluja, Amen 
(https://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk ) 
 
Kindernevendienst: Ik ben het brood dat leven geeft 
Kinderlied: Onder, boven, onder, achter 
https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0  
 
Gebed om de Heilige Geest 
Psalm 25: The psalm project 
https://www.youtube.com/watch?v=1K7-_S6slTw  
 
Lezing: Genesis 9: 8-17 (HSV) 
Meditatief Pianospel Opwekking 770: Ik zal er zijn 
Lezing: Marcus 1: 9-15 (HSV) 
Lied Opwekking 288: Hef je hoofd omhoog 

https://www.youtube.com/watch?v=LYqEQTAcK

yQ 

Verkondiging 
 
Orgel: Opwekking 288 – Hef je hoofd omhoog  
 
Mededelingen 
 
Lied ‘Die Donker’  

https://www.youtube.com/watch?v=eAUVbUl24e

M&ab_channel=StellenboschUniversityChoir  
 
Dank- en voorbeden 
 
Nederland Zingt: Lopen op het water 

https://www.youtube.com/watch?v=CNqoPa7giO

o  

 
Zegen 
 
Orgel-/ pianospel na de dienst 
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Nieuws van de kindernevendienst 
Op weg naar Pasen behandelen we steeds een 
uitspraak van Jezus.  
Deze week is het: 
 
Ik ben het brood dat  leven geeft. 
Jezus is het brood van 't leven 
dat jouw honger stillen mag. 
Jezus is het brood van 't leven 
overvloed voor elke dag. 
 
40 dagentijd thema van Kerk in Actie 
“Ik ben er voor jou ”geïnspireerd op de zeven werken 
van barmhartigheid. 
De Bijbel over ‘de hongerigen eten geven’ 
Ík had honger en jullie gaven mij te eten ’Matteüs 25: 
35. In de opsomming van Matteüs is dit het eerste werk 
van barmhartigheid. Het wordt ook wel de eerste van 
de lichamelijke werken genoemd en daarmee is al veel 
gezegd. Wat heb je als mens nodig om in de basale 
nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam 
te kunnen voorzien? Allereerst: dat je eten hebt en niet 
omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of 
het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een 
plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te 
eten en te drinken heeft. In Matteüs 25 zet Jezus het in 
ieder geval op scherp: 
‘Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste 
gedaan? Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van 
de honger?’ Door heel de Bijbel heen is dat de 
grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood, 
zelfs je vijand, schrijft Spreuken. Wie brood heeft kan 
leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee 
denken we, nu we richting Pasen gaan ,ook aan het 
brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in 
de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te 
delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden 
prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te 
leven!  
Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. Op sommige 
plekken is obesitas een gevaar voor de 
volksgezondheid, op andere plekken lijden mensen 
honger. 
In deze vasten periode kunnen wij misschien iets 
betekenen; door ons overvloed te delen met 
hongerigen ver weg of dichtbij, denk daarbij aan de 
voedselbank van het Open Huis Boerhave dat wij 
ondersteunen. De ontvangers zijn zo blij met het 
extraatje dat zij mee krijgen! Of voor ons tijdelijk project 
van Noodhulp Covid 19 Compassion.  
Dank , namens al die mensen die het zo zwaar 
hebben! 
Rekening nummer diaconie:  NL 74 INGB 0003 13 56 
68 met vermelding Voedselbank of 40 dagen project 
Compassion. 
 
Als je brood deelt, deel je hart 
Als je hart deelt, komt er hoop. 
Als je brood deelt, deel je pijn 
Als je pijn deelt, is er trouw. 
Als je brood deelt, word je klein 
Als je klein wordt, word je sterk. 
Als je brood deelt, wordt het licht 
Als het licht wordt, komt het goed! (Herman Verbeek) 
De diaconie 

 

Alternatieve dienstenveiling 
We hebben een paar nieuwe diensten die we onder de 
aandacht willen brengen: 
*Zo worden er door de diaconie paasstukjes 
aangeboden, klein en wat groter, dus ook twee prijzen. 
Voor €5,00 of €10,00 kunt u de paasstukjes bestellen. 
*Wat dacht u van een heerlijke biologische 
geitenburger. Ze gaan per twee stuks voor 7,50. 
* Ook een leuke aanbieding, wanneer Corona het 
toelaat, is een dagje helpen op de geitenboerderij van 
de familie Stolp, incl. lunch, voor €15,00. 
* In het kader van elkaar ontmoeten en elkaar beter 
leren kennen, wil ds. Anne Post een rondleiding geven 
op de Erebegraafplaats in Bloemendaal (Zeeweg) met 
een groepje van 5-6 personen. Hier kunt u zich voor 
opgeven. De rondleiding kost €15,00. 
 
Let op 
Verder wil ik uw aandacht vragen voor de prachtige 
Paaskaars uit de kerk van 2018 en 2019. 
Deze kaarsen hebben een minimum prijs van €35,00 
per stuk. Hierop kunt u tot 31 maart bieden. Daarna 
gaat hij naar de hoogste bieder. 
Wie wil er nou niet zo’n prachtige kaars in huis 
hebben? 
Wie biedt! 
 
U kunt een dienst bestellen of een bod uitbrengen door 
te bellen of te mailen naar Regina Nagtegaal: 
tel. 06-46001671 of reginanagtegaal@live.nl 
 
Boekbespreking via Zoom – Herkerken 
Afgelopen najaar kwam er een boekje uit dat mij 
aansprak en ook wel vragen opriep. Het kan helpen bij 
het nadenken over kerk-zijn. Dat helpt vooral als zo’n 
boek prikkelend is en je het er niet mee eens bent, dat 
het oproept tot nadenken, tot gesprek. Afgelopen week 
sprak ik een aantal van u en toen kwam het idee van 
een gezamenlijke boekbespreking weer op. Mijn 
voorstel is om ieder die dat wil het boek ‘Herkerken’ te 
gaan lezen. Op de achterflap staat daarover het 
volgende: 
Al geruime tijd vinden er maatschappelijke 
ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerk-
zijn beïnvloeden. De coronacrisis heeft deze 
veranderingen extra zichtbaar gemaakt en versterkt. 
Maar voelen kerken de urgentie? En is er bereidheid 
tot aanpassen van hun koers? 
In 'Herkerken' nemen Remmelt Meijer en Peter 
Wierenga de belangrijkste uitdagingen voor de kerk 
van vandaag onder de loep. Aan de hand van scherpe 
vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen 
trekken de auteurs lijnen naar een toekomst waarin 
kerken in beweging blijven en op zoek gaan naar een 
bijbelse en duurzame vorm van kerk-zijn. 
'Herkerken' is een hartstochtelijk pleidooi voor de kerk 
als oefenplaats van de liefde. De auteurs laten zien 
hoe een periode van crisis en verandering uiteindelijk 
kansen biedt om als kerk de toekomst hoopvol 
tegemoet te treden. 
We doen de bespreking via Zoom en in principe kan 
iedereen die geïnteresseerd is meedoen, het boek 
leest goed en is geen ingewikkeld taalgebruik. 
Wilt u meedoen? Stuur mij een mail daarover en geef 
even aan of er echt avonden zijn waarop u niet kan 
dan probeer ik daar rekening mee te houden. 



We bestellen de boeken centraal via BijbelIn en wordt 
dan thuisgebracht (mits niet te ver) of er is een 
mogelijkheid het boek op te halen. Maak dan ook 
€16,99 over met vermelding ‘Herkerken’ en uw naam 
over naar de missionaire werkgroep van de 
Pelgrimkerk rekeningnummer:  
NL57INGB 00 00 25 32 31 t.n.v. Evangelisatie 
Pelgrimkerk. Het boek is ook als e-boek verkrijgbaar. 
LET OP: aanmelden UITERLIJK donderdag 25 
februari. Vrijdag worden de boeken besteld en op 
dinsdag 2 maart worden de boeken geleverd. Het is 
het leukst om gezamenlijk op te lezen en (nog) niet 
vooruit te lezen. We lezen 1 à 2 hoofdstukken en 
bespreken die volgens een bepaalde methode.  
Data, instructies en de zoomlink volgen later. 
Ds. Anne Post pelgrimkerk@dspost.nl 
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