
predikant
Dr. H.U. de Vries
020-6869141, hudevries@xs4all.nl 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m 
donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur 

pastoraat
Wilt u graag een bezoek, neemt u dan 
contact op met de predikant.

Kerkenraad-ouderlingen
Roy MacIntosh, Linda Meyer-
Vos,  Gerrit Oud, voorzitter 
voorzitter@pelgrimskerk.nu 
Heleen Zweers

kerkenraad - diakenen:
René Freijmuth, Peter Haalebos,  
Mieke Hellema, voorzitter, 
020-6422297,
Gina Visser gina.visser@planet.nl 
Dirk Westra, secretaris, 020-6443520 
d.westra67@ziggo.nl

Kleine 
gemeentegids 
Pelgrimskerk

juli 2022

Pelgrimskerkgemeente, tijdelijk 
in de Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam,.
Postadres: Zeelandstraat 25
1082BV Amsterdam Tel 
020-6420843

ledenadministratie 
Gina Visser, 020-6834940, 
gina.visser@planet.nl
wijkkas 
Corrie Bruinsma-Themmen,  
penningmeester, 020-6429069, 
cabruinsma@hetnet.nl

giften  
Giften voor de wijkkas kunt u storten 
op NL58 INGB 0000 6609 04 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, inzake wijkkas Pelgrims-
kerk.
Giften voor de diaconie kunt u storten 
op NL44 INGB 0002 8165 93 t.n.v.  
diaconie Pelgrimskerk.

Present 
Het kerkblad van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
verschijnt tienmaal per jaar. 
Een abonnement kunt u aanvragen bij 
het kerkelijk bureau, 
Binderij 7N, 1185 ZH Amstelveen  
020-6413648, kerkelijkbureau@pga-
b.nl

website: www.pelgrimskerk.nu 
Info: Jan Schuijt, webmaster, 
jan.schuijt@gmail.coml

Contact, predikant, kerkenraad

CommunicatieZakelijk



adventsbijeenkomst
Op een zaterdag half december is er 
een feestelijke bijeenkomst, met lunch, 
voor kerkleden en buurtgenoten. 
Info: Gina Visser, 020-6834940,  
gina.visser@planet.nl of  
Brita Velthuizen 020-6834940,  
brita.velhuizen@hetnet.nl

Kannen en Kruiken  
De 1e en 3e woensdag van 16.30 tot 
18.00 uur is er een inloopcafé voor de 
buurt.

diaconie
 De wijkdiaconie organiseert sociale  
activiteiten en ‘helpt waar geen helper is’.
Info: Dirk Westra, secretaris 
020-6443520, d.westra67@ziggo.nl

kledinginzameling  
Jaarlijks vindt in het voorjaar Sam’s  
kledingactie plaats voor o.a. Cordaid 
Mensen in Nood, in samenwerking met 
De Goede Herder. 
Info: Dirk Westra, 020-6443520, 
d.westra67@ziggo.nl

ansichten en postzegels
Oude ansichtkaarten en postzegels  
zijn geld waard en worden in de 
kerk ingezameld.

diensten
Iedere zondagmorgen om 09.30 
uur.
ontmoeting (o.v.b.h.)
 Na de dienst is er gelegenheid om 
elkaar te spreken bij koffie of thee. 

avondmaal
 Het heilig avondmaal wordt eens per 
maand gevierd, meestal de laatste zon-
dag van de maand, zittend in een kring.

bloemengroet
De bloemen uit de dienst worden  
wekelijks naar een gemeentelid  
gebracht als blijk van medeleven. 
Namen kunt u doorgeven aan:  
Gina Visser 020-6834940, 
gina.visser@planet.nl

collectebonnen 
  Met collectebonnen kan uw 
collectegift aftrekbaar worden voor 
de belastingdienst. Aanvragen bij het 
kerkelijk bureau

cantor-organist
Bert ‘t Hart, 020-6250328,  
bertenmariahart@gmail.com

Linguae atque Cordis 
Een koor van gevorderde zangers voor 
de cantatediensten, die zesmaal per jaar 
gehouden worden. Bekijk de speciale 
folder voor het programma.
Info: Ireen van Bijnen, 06-50445100, 
ireenvanbijnen@live.nl of  
Janny Schuijt, 020-6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl

Muziek -en activiteitenprogrammaOp zondag Dienen




