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Week 8, 23 februari 2020

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl 
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 23 februari 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Piet van Veelen, 

Bennebroek 
 

Organist Peter van Dongen  
Gastvrouw Harma van den Eijkhof  
Crèche Chantal  
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8  
Leiding Rita en Evelyn  
Collecten 1. Eredienst, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 1 maart 2020 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Margreet de Vries-Raaijen 
Gastvrouw Carla Levens 
Crèche Paula 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Marieke 
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk 
  
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 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
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. 
 

 
 
 

 
Orde van dienst 
Voor de dienst: Hemelhoog gezang 654  
 
Begroeting 
Welkom 
Zingen: Lied 280: 1 en 5  
Beginwoorden  
Zingen: Lied 280: 6 
 
Woord voor de zondag 
Lezen: Lucas 18: 31-34 
Zingen: Psalm 31: 1 en 2 
Gebed  
 
Zingen met de kinderen  'We gaan voor even uit elkaar' 
Wij gaan voor even uit elkaar 
En delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
Op Hem zijn wij gericht 
 
Wij geven Gods verhalen door  
En wie zich openstelt 
Ervaart misschien een beetje licht 
Door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.   
Het licht verbindt ons met elkaar,  
het is voor allemaal.  
 
God wil tot ons spreken 
Uit de Bijbel: Matteüs 22: 1-14 
Zingen: Psalm 72: 2, 3 en 4  
Verkondiging: “Feestelijk gekleed” 
Meditatief moment 
Zingen: Hemelhoog gezang 624: 4 en 5 
 
We danken God 
Mededelingen 
Dankgebed  
Inzameling van onze gaven 
Slotlied: Lied 150 a 
 
Uitzending 
Zegen met driemaal gezongen Amen 

 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07. 
 
 
 
 



Ouderensoos dinsdag 25 februari  
Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. 
We hopen dat we nu wel weer bij elkaar kunnen komen 
onder goede weersomstandigheden! 
Welkom, Harmke en Berdien 
 
Bidstond woensdag 26 februari 
Woensdag 26 februari vindt van 09.30 – 10.30 uur 
weer de gemeente-bidstond plaats in de 
kerkenraadskamer. 
Van harte welkom om mee te bidden! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Leeskring woensdag 26 februari 
De leeskring komt weer bijeen op woensdag 26 
februari, om 20.00 uur in de Upperground. We 
beginnen met de bespreking van een nieuw boek, nl. 
“Eindelijk thuis”, van Henri Nouwen. We bespreken 
deze keer de Proloog en de Inleiding (t/m pagina 32). 
Evt. nieuwe deelnemers aan de leeskring zijn van harte 
welkom! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
In vertrouwen 27 februari 
Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt weer bijeen op 
donderdag 27 februari van 14.00 – 16.00 uur in de Ida 
Felderhofzaal. Het gespreksonderwerp blijft nog even 
een verrassing. 
Ds. Sicco Zijlstra 

 
Ringbijeenkomst zondag 1 maart 
Op zondag 1 maart zal er van 14.30 – ± 16.30 uur in 
onze Pelgrimkerk een bijeenkomst rond het thema “De 
Groene Kerk in een groene wereld” plaatsvinden. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd door de ‘Ring 
Haarlem’, d.w.z. de gezamenlijke PKN-
kerken/gemeenten in Haarlem e.o. en is bedoeld voor 
álle gemeenteleden (dus niet alleen voor 
ambtsdragers/vrijwilligers). Ds. Kick Bras zal een lezing 
houden over ‘Groene Theologie en het bezielde 
landschap’, er vinden enkele workshops plaats en er is 
een kleine ‘informatiemarkt’ ingericht. De bijeenkomst 
wordt afgesloten met een korte vesperviering. 
U bent allemaal van harte welkom!  
 
Ik hoop dat u deze gelegenheid zult benutten om 
mede-PKN’ers uit onze Haarlemse regio te ontmoeten. 
En dat nota bene ‘in eigen huis’. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Eritrea 
De vervolging in Eritrea gaat door, want de regering 
ziet christenen nog steeds als spionnen die het land 
willen verwoesten. De meeste christenen belijden 
daarom in het geheim hun geloof. 
Paul (40) is na 10 jaar gevangenschap onverwacht 
vrijgelaten. Zijn ouders stierven tijdens zijn 
gevangenschap. 
Terwijl hij werd vastgehouden, ging het leven voor zijn 
familie en leeftijdsgenoten gewoon door. 
Hij vraagt om gebed zodat zijn getuigenis anderen tot 
zegen zal zijn. 
Sarita Kooyman 
 
 
 

Collecte Australië 
De definitieve opbrengst van collecte, taartverkoop en 
overgemaakte giften is €891,15! Wij zullen 1000 euro 
overmaken aan het Rode Kruis. Een geweldig bedrag 
weer! Heel veel dank! 
 
Diaconiecollecte volgende week 
Komende week begint de veertigdagen tijd met als 
thema Sta OP!  
Volgende week leest u er meer over in de weekbrief en 
Pelgrimnieuws. Ons buitenlands project: nieuwe 
kansen voor straat meisjes in Ghana, staat centraal in 
deze vastentijd voor Pasen. 
De diaconie collecte van aanstaande zondag 1 maart 
zal bestemt worden voor deze meisjes. 
Alvast bedankt voor uw gave! 
Een zeer dankbare diaconie 
 
Voorjaarsbeurs 28 maart 
U hebt de vorige weekbrief misschien niet gelezen 
maar we zijn op zoek naar jongere gemeenteleden die 
op de dinsdagavond (24 maart) vóór en/of de 
zaterdagmiddag (28 maart) ná de beurs hun handen uit 
de mouwen willen steken. Het zou leuk zijn als u zich 
zelf meldt bij Bertie Roffel, tel. nr. 52 46 169, maar 
anders wordt u vast en zeker door haar gebeld. 
Er heeft zich al iemand gemeld! Wie volgt?  
 
Lente-treffen  
De secties 1, 2, 5, en 8 hopen op vrijdag 13 maart een 
gezellig samenzijn te organiseren in de Felderhofzaal 
van de Pelgrimkerk van 16.30 tot 19.30 uur. 
Bij problemen met vervoer kunt u contact opnemen 
met uw sectie-ouderling. 
Tot dan.  
De sectie-teams 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 
 
 


