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

 

Week 9, 1 maart 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 1 maart 2020 om 10.00 uur, HA 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra  
Organist Margreet de Vries-Raaijen  
Gastvrouw Carla Levens  
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8  
Leiding Marieke  
Collecten 1. Diaconie, 2. Kerk  
   
Kerkdienst volgende week 
Zondag 8 maart 2020 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. J. Mudde 
Organist Wim Brienen 
Gastvrouw Wilma Jochem 
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8 
Leiding Maryse en Monique 
Collecten 1. Missionair werk, 2. Kerk 
  
Kerkdienst volgende week (vervolg) 
Zondag 11 maart 2020 om 19.30, Biddag 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra 
Organist Hans Jütte 
Gastvrouw Harma van den Eijkhof 
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.  
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 

 

 
Orde van dienst 
Zondag 1 maart 2020 (‘Invocabit’), viering H.A. 
 
Zingen voor de dienst: Lied 536 
Welkom 
 
Zingen intochtslied: Lied 273: 1, 2 en 3 (gemeente 
staat) 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 273: 4 en 5 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Wetslezing: Deuteronomium 6: 4-19 
 
Gesprek met de kinderen: “Jezus heeft het laatste 
woord” 
Zingen: Lied 319: 1, 5 en 7 (= Gebed om de opening 
van het Woord) 
(tijdens het naspel gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst) 
 
1

e
 Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 

Zingen: Lied 539 
2

e
 Schriftlezing: 1 Petrus 5: 8-11 en Efeziërs 6: 10-17 

Zingen: Gezang 423: 1, 2 en 4 
Verkondiging: “Hoe staat het met onze weerstand?” 
Zingen: Lied 538: 1 en 4 
(hierna keren de kinderen terug in de kerkzaal) 
 
Inleiding viering Heilig Avondmaal 
Zingen: Lied 371 (= gebed ‘Onze Vader…’) 
Delen van brood en wijn 
Zingen: Opwekking 630 (= dankzegging) (YouTube-
versie) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Mededelingen 
 
Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk 
 
Zingen slotlied: Hemelhoog 171/Ev. Liedbundel 125 
(hierbij staat gemeente) 
Zegen 
 
Opname van de dienst 
Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga 
een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07. 
 
 
 
 
 
 



Oecumenische vastenmaaltijden in kerkgebouw 
Evangelische Broedergemeente 
Gedurende de veertigdagentijd is er elke 
donderdagavond, van 18.00 tot ± 19.15 uur, een zgn. 
oecumenische vastenmaaltijd in het kerkgebouw van 
de Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34 te 
Haarlem. Zie voor meer details de aankondiging in 
Pelgrimnieuws (pag. 28/29). Donderdag 5 maart hoop 
ik zelf ook aanwezig te zijn en mag ik een korte 
overdenking houden, n.a.v. Johannes 4 (de ontmoeting 
van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de 
Jakobsbron). 
Van harte welkom; fijn als u erbij bent! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Bijbelkring 
Donderdagavond 5 maart bespreken we Psalm 119 en 
dan specifiek het gedeelte tussen de verzen 73-104. 
“Gelukkig is degene die leeft volgens de wet van de 
Heer”. Wetten geven aanleiding tot veel discussie, 
maar vooral ook houvast in je leven. 
Beata Hartendorf en Tilly Heule. 
 
Verzoekje 
Ria van Amerom zou graag de gedichtenbundels van 
haar hand 'Gedachten op Rijm' willen terugontvangen 
van mensen die daar niets meer mee doen. Ze heeft 
nu zelf geen exemplaren meer. 

Ringbijeenkomst zondag 1 maart 
Vandaag vindt in onze kerk van 14.30 – ± 16.30 uur 
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’. 
 
ZuidWestival op zaterdag 7 maart  
Zaterdag 7 maart vindt het zgn. ZuidWestival 2020 
plaats in de wijk rondom onze kerk. Zie voor meer 
informatie: www.haarlemlink.nl/initiatief/zuidwestival 
De gezamenlijke kick-off is van 14.00-15.00 uur in ons 
kerkgebouw, met aansluitend een paneldiscussie over 
de nieuwbouwplannen in Haarlem-ZuidWest 
(Spoorzone). 
Mocht u geïnteresseerd zijn: welkom! 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
Tentoonstelling Zuidwest, wonen en werken langs 
de lijn 
Zoals u weet is deze tentoonstelling op dit moment te 
zien in onze kerk. De geschiedenis van onze wijk is 
mooi in beeld gebracht. Er zijn al wat bezoekers 
geweest afgelopen week, maar het zou leuk zijn als 
nog veel meer buurtbewoners een kijkje zouden komen 
nemen. Dus: hoort, zegt het voort! Attendeer uw buren 
en vrienden uit de wijk op deze leuke en informatieve 

tentoonstelling of kom samen! De openingstijden zijn: 
ma t/m vrij 10.00 – 16.00 uur, maandag en woensdag 
19.30 – 21.30 uur en zaterdag 11.00 – 16.00 uur. De 
tentoonstelling is nog te zien tot 21 maart. 
 
Hoorn van Afrika 
Van de Somalische bevolking is 99 procent moslim. De 
islam is staatsgodsdienst en de regering verwacht dat 
alle Somaliërs moslim zijn. In de moskeeën verklaart 
men openlijk dat er geen plaats is voor kerken en 
christenen. De Somalische kerk en christenen hebben 
dagelijks met verdrukking te maken. 
Bid voor de christenen en hun voorgangers. 
Sarita Kooyman 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haarlemlink.nl/initiatief/zuidwestival

