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

 

Week 50, 11 december 2022

 
Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkdienst deze week 
Zondag 11 december 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Sicco Zijlstra   
Organist Aart Jan Huizing   
Gastvrouw Carla Strijbis   
Kindernevendienst Paula   
Crèche Bertie   
Collecten 1.Eredienst, 2.Kerk   
    

Kerkdienst volgende week 
Zondag 18 december 2022 om 10.00 uur 
Voorganger Ds. Peter Hoogstrate 
Organist Cees Verschoor 
Gastvrouw Wilma Jochem/Gré Woort 
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 
Crèche en ook geen crèche 
Collecten 1. Jeugd, 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 
 
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. 

 
Stiltemediatie 
“Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de 
dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  
Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 
verschillende locaties in de stad een moment om een 
half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de 
Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 
stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom! “ 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 
Derde advent, 11 december 2022 

 
Zingen voor de dienst: Lied 462 : 1, 2, 5 en 6 
 
Welkom (door ouderling) 
Aansteken adventskaarsen 
Zingen intochtspsalm: Ps. 72 : 1 en 4  (gemeente 
staat) 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Ps. 72 : 7 (hierna gaat gemeente zitten) 
 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 456b : 1, 2, 5, 6 en 7 (= leefregel) 
(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst) 
 
Gebed om de opening van het woord 
Schriftlezing O.T.: Jesaja 61:1-3 (NBV21)  
Schriftlezing N.T.: Matteüs 11 : 2-6 (NBV21) 
Zingen: Lied 446 : 1, 3 en 5 
 
Verkondiging: “Wat horen en zien wìj van Gods 
Koninkrijk?” 
 
Jan Millenaar vertelt over de ervaringen die hij opdeed 
tijdens zijn missie-reis naar Brazilië 
 
Zingen: Ev. Liedbundel 212 (= Opw. 249) 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
(tijdens de collecte keren de kinderen en de tieners 
terug in de kerkzaal) 
Collecte: 1) Eredienst     2) Kerk (bij uitgang kerkzaal 
en d.m.v. Givt-app/overmaking) 
 
Zingen slotlied: Lied 439 : 1, 2 en 3 (hierbij staat 
gemeente) 
 
Zegen 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Masterplan Haarlem Zuid-West 
Bewoners rondom de kerk hebben een brochure van 
de Gemeente Haarlem gekregen over het Masterplan 
voor Haarlem Zuid-West. Er staan nu informatie-
panelen en een maquette in de hal van de kerk. Ook 
zijn er diverse inloopspreekuren gepland waar u met 
vertegenwoordigers van de gemeente kunt spreken. 
De tijden van deze spreekuren staan op de 
Pelgrimkerk website 
(https://www.pelgrimkerk.nl/2022/12/07/ontwikkelzone-

zuid-west/)” 
 
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar 
mw. Tiny van Beek, die er heel blij mee was. 
 
Nieuws van de kindernevendienst 
Op 11 december, de derde adventszondag, is het 
kindernevendienst. Na het verhaal gaan we weer 
engelen maken voor in de kerkzaal. We blijven tot na 
de zegen in onze zaal, zodat we nog meer tijd hebben. 
Eerste Kerstdag is er een gezinsdienst voor jong en 
oud, daar zullen onze engelen schitteren! 
Tot zondag! Groeten van de leiding 
 
Kerstkadootje 
Als je nog een mooi boek zoekt om weg te geven met 
kerst, is het boek op de aandachtstafel " ER WAS 
EENS...." een aanrader ( inkijkexemplaar )  
Het is een prikkelend en uitnodigend boek over de 
Bijbel, met prachtige tekeningen van Bart de Heeten.  
Te bestellen via: 
https://webshophermanboon.nl/artikelen/er-was-eens/ 

 
Douwe Egberts-punten voor de Voedselbank 
Tot het einde van dit jaar verzamel ik Douwe Egberts 
punten voor de Voedselbank. Voor elke 1000 punten 
die ik inlever, schenkt Douwe Egberts €12 aan de 
Voedselbank. Heeft u nog punten liggen, die u wilt 
doneren? Gooi ze dan in de daarvoor bestemde doos 
in de hal van de kerk. Ik zorg begin januari dat alles 
gedoneerd wordt. Alvast bedankt! 
Esther Jochem 
 
India 
India heeft sinds kort een nieuwe president: Draupadi 
Murmu. Zij behoort tot een etnische minderheid en 
vervult vooral een ceremoniële functie, maar krijgt als 
vrome hindoe steun van de nationalistische regering. 
In de deelstaten Uttar Pradesh en Haryana gaan veel 
christenen gebukt onder vervolging. Veel kerken 
worden aangevallen en moeten hun deuren sluiten. 
In andere delen van India maken antibekeringswetten 
het leven zuur voor Indiase christenen. 
Bid om volharding en trouw en bescherming voor de 
Indiase christenen.  
 
Winteretalage 
Als de kerststal weg is, ga ik het wintertafereel 
neerzetten voor het raam van de kerk. Ik ben op zoek 
naar skischoenen en een open houten (groente)kist. 
Wie heeft dit te leen tot de lente komt? 
Ik hoor het graag, groeten van Rita 
Honders  (0649944978) 
 
 

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl 
Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor 
het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en 
leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u 
aandacht nodig heeft. Het nieuwe pastorale kernteam 
pakt dit dan op. Het team bestaat uit ds. Sicco Zijlstra, 
Jeanne Marie Claus, Toos van Dijk, Carla Strijbis en 
Bertie Roffel. 
 
Interkerkelijke kerstmissie, 17 december in de 
Fonteinkerk. Doe ook mee! 
Na drie jaar is er weer een gezamenlijke kerstmissie 
met alle kerken. Het doel van de missie is om de 
boodschap van hoop, liefde en vreugde die wij in ons 
geloof vinden, door te geven aan bezoekers van het 
centrum. 
 
Om 09:00 uur is de inloop 
Van 09:30-10:30 uur is de training ‘Evangelisatie: Hoe 
doe ik dat terwijl ik dicht bij mijzelf blijf?’ door Tim 
Quispel 
Om 10:30 uur voorbede en aanbidding 
Van 11:00-13:00 uur: 12 activiteiten in het centrum 
waaronder het uitdelen van beschuit met muisjes en de 
levende kerststal. Je kunt meedoen door je op te geven  
via https://forms.gle/Gj7Hwg5RhDjhe6sV6 
of via de poster in de hal.  
Om 13:15 uur lunch ter afsluiting 
 
Rekeningnummers kerk 
IBAN- nummers: 
Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester 
Geref. Kerk Haarlem-West 
Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68 
Zending: NL76 INGB 0005 9450 43 
Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31 
Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07 
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