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De dienst van vanmorgen is een aan de anglicaanse traditie ontleende 

‘Ceremony of Lessons and Carols’, een kerkdienst gehouden rond Kerstmis 
waarin niet wordt gepreekt, maar waarin een aantal bijbellezingen (’lessons’) 

met bijbehorende liederen (‘carols’) getuigen van de komst van de Messias en 

vertellen wat de betekenis van zijn komst voor ons is. 
 

I.v.m. mogelijk besmettingsgevaar is het samen zingen in de dienst niet 

toegestaan. De solist zal de afgedrukte liedteksten zingen. U wordt dringend 

verzocht niet mee te zingen. U kunt wel zingen in uw hart of zachtjes 
meeneuriën.  

 

Een goede dienst toegewenst! 
gedicht 

 

De hemel helpt je hopen 
met woorden in de nacht. 

Houd dan je oren open 

want God wekt nieuwe kracht. 

 
 

orgelspel 

aansteken van de kaarsen 
 

bemoediging: 

 
o.  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 

o.  die trouw blijft tot in eeuwigheid, 

a. en niet laat varen het werk  
    dat zijn hand begon. 

 



drempelgebed: 

 
o.  Dichtbij is uw woord, Heer onze God, 

 dichtbij is uw genade. 

 Kom ons dan nu met macht en mildheid tegemoet. 
 Sta niet toe dat wij doof zijn voor U, 

 maar maak ons open en ontvankelijk 

 voor Jezus Christus, uw Zoon, 

 die komen zal, 
 om ons te zoeken en te redden 

 vandaag en alle dagen, 

 tot in eeuwigheid. 
 Amen. 

 

introïtus (solozang): lied 437: 1, 2, 5 en 6 
 

1   Kom tot ons, scheur de heem’len, Heer, 
 daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
 Ruk open, rijt ze uit het slot, 
 de hemeldeuren, Zoon van God. 

 

2   Dauw, heem’len, schenk u maatloos uit, 
 daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
 Gij wolken, breek in regens neer, 
 regen de Heiland, Isrels Heer. 
  

5   Gij klare zon, gij schone ster, 
 door ons aanschouwd van eind’loos ver, 
 o zon ga op, o zonneschijn, 
 laat ons niet in het donker zijn. 

 

6   Wij zijn hier in zo grote nood, 
 wij leven allen naar de dood. 
 O kom, en voer met sterke hand 
 ons weer terug in ’t vaderland. 

 
groet:  

v. De Heer zij met u! 

a. Ook met u zij de Heer! 
 

gebed 

 
1e lezing: Genesis 3:9-19 en 22-24 

 

9 De HERE God riep de mens tot Zich en zei tot hem: ‘Waar bent u?’ 10 En hij 

zei: ‘Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; 
daarom verborg ik mij.’ 11 En Hij zei: ‘Wie heeft u te kennen gegeven, dat u 

naakt bent? Hebt u van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te 

eten?’ 12 Toen zei de mens: ‘De vrouw die U aan mijn zijde gesteld hebt, die 
heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.’ 13 Daarop zei 

de HERE God tot de vrouw: ‘Wat hebt u daar gedaan?’ En de vrouw zei: ‘De 

slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.’ 14 Daarop zei de HERE God tot 



de slang: ‘Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder 

al het gedierte van het veld; op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, zolang u 
leeft. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad 

en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel 

vermorzelen.’ 16 Tot de vrouw zei Hij: ‘Ik zal zeer vermeerderen de moeite van 
uw zwangerschap; met smart zult u kinderen baren en naar uw man zal uw 

begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.’ 17 En tot de mens zei Hij: ‘Omdat 

u naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan Ik u 

geboden had: U zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil 
vervloekt; al zwoegende zult u daarvan eten zolang u leeft, 18 en doornen en 

distels zal hij u voortbrengen, en u zult het gewas van het veld eten; 19 in het 

zweet van uw aanschijn zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem 
wederkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en tot stof zult u 

wederkeren.’ 

22 En de HERE God zei: ‘Zie, de mens is geworden als één van Ons door de 
kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook 

van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.’ 23 

Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te 

bewerken waaruit hij genomen was. 24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde 
ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich 

heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken. 

 
stilte 

 

solozang: lied 466: 4 en 5 
 

4 Ontsluit, gij die de sleutel zijt, 

die opendoet en niemand sluit, 

het huis van dood en duisternis 
waarin uw volk gekluisterd is! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

5 Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad, 

verjaag de nacht van onze nood 
en maak uw toekomst rozerood! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

2e lezing: Genesis 12:1-3 

 
1 De HEER nu zei tegen Abram: ‘Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit 

het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot 

volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 

3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’ 

 

stilte 
 

orgelspel: ‘Uit Oer is hij getogen’/ ‘Hoe zal ik u ontvangen’ (‘Valet will ich dir 

geben’, bewerking: Max Reger, 1873-1916) 



 

3e lezing: Jesaja 9:1-6 
 

1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht;  

over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.  
2 U hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt;  

het verheugt zich voor uw aangezicht zoals men zich verblijdt bij de oogst,  

zoals men juicht bij het verdelen van de buit.  

3 Want het juk dat op hen drukte, de stang op hun schouder, de knuppel van 
hun slavendrijver,  

hebt U verbroken als eens op Midjansdag.  

4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld,  
zal verbrand worden, een prooi van het vuur.  

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,  

en de heerschappij rust op zijn schouder,  
en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst.  

6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede  

op de troon van David en over zijn koninkrijk,  
doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid,  

van nu aan tot in eeuwigheid.  

De ijver van de HEER van de legermachten zal dit doen. 
 

stilte 

 
solozang: aria ‘The people that walked in darkness’ uit Messiah, Georg Friedrich 

Händel (1685-1759) 

 

The people that walked in darkness 
have seen a great light, 

and they that dwell in the land 

of the shadow of death, 
upon them hath the light shined. 

tekst: Jesaja 9:1; vertaling: zie hierboven) 

 

4e lezing: Matteüs 3:1-12 
 

1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van 

Judea 2 en zei: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ 3 
Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zei: ‘De 

stem van een die roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak recht 

zijn paden.’ 4 Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een leren 
gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde 

honing.  

5 Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit, 6 

en zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen, onder belijdenis van 
hun zonden.  

7 Toen hij nu zag dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop 

kwamen, zei hij tot hen: ‘Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om 
de komende toorn te ontvluchten? 8 Breng dan vrucht voort die aan de bekering 

beantwoordt; 9 en beeld u niet in dat u bij uzelf kunt zeggen: “Wij hebben 

Abraham tot vader”, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen voor 



Abraham kinderen te verwekken. 10 Reeds ligt de bijl aan de wortel van de 

bomen: iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt 
uitgehouwen en in het vuur geworpen. 11 Ik doop u met water tot bekering, 

maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem zijn 

sandalen na te dragen; Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 12 De 
wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de 

schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.’ 

 

stilte 
 

solozang: lied 456a: 5, 6 en 7 

 
5  Doper, wat moeten  

wij doen totdat Hij komt? 

‘In hoop en vrees doe boete 
geloof in zijn verbond.’ 

Doper wat moeten  

wij doen totdat Hij komt? 

 
6 ‘Deel met elkander  

het brood van alledag, 

opdat in u de ander  
Gods heil aanschouwen mag. 

Deel met elkander  

het brood van deze dag.’ 
 

7 Volk uitentreuren  

gezeten in de nacht,  

Gods woord zal u gebeuren 
zolang gij Hem verwacht.  

Sta te gebeuren,  

kom, woord, in onze nacht! 
 

5e lezing: Lucas 1:26-38 

 

26 In de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die 

Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël 

ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is 
met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat 

die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet 

bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je  

moet Hem Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 

Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn 

vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

     34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog 

nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige 
Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een 

schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden 

genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van 



een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 

onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is 
niets onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat met mij gebeuren 

naar wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 
stilte 

 

solozang: Magnificat (lofzang van Maria) uit Short Service, William Byrd (1543?-

1623) 
 

My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour, 

for he hath regarded the lowliness of his handmaiden. 
Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn 

Heiland,  

omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. 
 

For behold, from henceforth all generations shall call me blessed, 

for he that is mighty hath magnified me, and holy is his Name, 

and his mercy is on them that fear him throughout all generations. 
Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen,  

omdat de Machtige grote dingen aan mij gedaan heeft. En heilig is zijn naam,  

en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over wie Hem vrezen. 
 

He hath shewed strength with his arm, he hath scattered the proud in the 

imagination of their hearts. 
He hath put down the mighty from their seat, and hath exalted the humble and 

meek. 

He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty 

away. 
Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm; Hij heeft hoogmoedigen in 

de overlegging van hun harten verstrooid; 

Hij heeft machtigen van hun troon gestort en heeft eenvoudigen en 
zachtmoedigen verhoogd, 

Hij heeft hongerigen met goederen vervuld, en rijken heeft Hij leeg 

weggezonden. 

 
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel, as he promised to 

our forefathers, Abraham and his seed for ever. 

Zijn barmhartigheid indachtig heeft Hij zijn knecht Israël geholpen, zoals Hij 
beloofd heeft aan onze voorvaderen – Abraham en zijn nageslacht in 

eeuwigheid. 

 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,  

as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 

Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  

zoals het was in het begin, nu is en altijd zijn zal, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

6e lezing: Johannes 1:1-13 

 
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door Hem geworden en zonder 

Hem is ook niet één ding geworden dat geworden is. 4 In Hem was leven en het 



leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet begrepen.  
6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze 

kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot 

geloof zouden komen. 8 Hij was het Licht niet, maar was om te getuigen van 
het Licht. 9 Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende tot de 

wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de 

wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben 

Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die in zijn naam 

geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van 

een man, maar uit God geboren zijn. 
 

stilte 

 
orgelspel: ‘O Christus, Woord der eeuwigheid’ (bewerking: Detleff Krüger, 

*1948) 

 

7e lezing: Romeinen 5:12 en 15-17 
 

12 Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de 

zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedrongen, aangezien 
allen gezondigd hebben.  

15 Maar Gods genadegave staat in geen verhouding tot de overtreding. Want de 

overtreding van de ene bracht velen de dood, maar veel méér is Gods genade – 
de gave bestaande in de genade van de ene mens Jezus Christus – voor velen 

overvloedig geworden. 16 En het geschenk staat in geen verhouding tot wat de 

zonde van de ene teweegbracht. Want het oordeel dat voortkwam uit één 

overtreding leidde tot veroordeling, maar de genadegave die volgde op vele 
overtredingen leidde tot kwijtschelding. 17 Want indien ten gevolge van de 

overtreding van de ene mens de dood is gaan heersen door die ene, veel méér 

zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der kwijtschelding 
ontvangen, leven en heersen door de ene mens, Jezus Christus! 

 

stilte 

 
solozang: lied 445: 1, 2 en 4 

 

1   De nacht is haast ten einde, 
 de morgen niet meer ver. 
 Bezing nu met verblijden 
 de held’re morgenster. 
 Wie schreide in het duister 
 begroet zijn klare schijn, 
 als hij met al zijn luister 
 straalt over angst en pijn. 
 

2   Zo is ons God verschenen 
 in onze lange nacht. 
 Hij die de eng’len dienen 
 die eeuwen is verwacht, 
 is als een kind gekomen 



 en heeft der wereld schuld 
 nu zelf op zich genomen 
 en draagt ze met geduld. 

 

4   God lijkt wel diep verborgen 
 in onze duisternis, 
 maar schenkt ons toch een morgen 
 die vol van luister is. 
 Hij komt ons toch te stade 
 ook in het strengst gericht. 
 Zijn oordeel is genade, 
 zijn duisternis is licht. 
 

mededelingen 

 
dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met de gesproken woorden: 

   a.  Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk. 

 
stil gebed 

Onze Vader 

 
slotlied (solozang): lied 440: 1, 3 en 4 

 

1   Ga, stillen in den lande, 
 uw Koning tegemoet, 
 de intocht is ophanden 
 van Hem die wond’ren doet. 
 Gij die de Heer verwacht, 
 laat ons vóór alle dingen 
 Hem ons hosanna zingen. 
 Hij komt, Hij komt met macht. 
 

3   Wees onbezorgd, gij armen, 
 aan kinderen gelijk; 
 in koninklijk erbarmen 
 maakt God u groot en rijk. 
 Hij die het veld bekleedt, 
 de vogelen kan spijzen, 
 wil ook zijn kind bewijzen 
 dat Hij zijn noden weet. 

 
4   Gij schenkt met volle handen, 
 die zelf de armoe draagt. 
 Gij maakt uzelf te schande, 
 die steeds naar zondaars vraagt. 
 Wij willen, groot en klein, 
 die ’t al van U ontvingen, 
 U ons hosanna zingen 
 en eeuwig dankbaar zijn. 

 

 



zegen, beantwoord met de gesproken woorden:  

 
a. Amen, amen, amen, 

 dat wij niet beschamen  

 Jezus Christus, onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 

 

orgelspel 

 
Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt 

deponeren. Hartelijk dank! 

 
Wacht voor het verlaten van de kerkzaal a.u.b. op de ouderling van 

dienst, die aangeven zal welke rij aan de beurt is om weg te gaan. Houd 

bij het naar buiten gaan voldoende onderlinge afstand! 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toelichting op de 1e collecte Stap Verder in Amsterdam  
Zuidoost  

 

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 
nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ heeft speciale 

aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige 

papieren. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar 
instanties, biedt laagdrempelige taallessen en heeft een ouder-kindproject. 

Medewerkers van ‘Dokters van de wereld’ verzorgen een medisch spreekuur. 

Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn voor 

mensen die nergens anders terecht kunnen.  
 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.  
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 

 
 

Toelichting op de 2e collecte Landelijk missionair werk  

 
(Nederland- daarom Kerst) Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk 

diverse materialen en activiteiten om mensen op een aantrekkelijke manier 

kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom Kerst'-cd's 
speciaal bedoeld om uit te delen. De opbrengst van deze collecte wordt onder 

andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.  

 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. daarom kerst.  

 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 

 

 



voorganger: ds. H.U. de Vries 

ouderling: mw. P.J. Versteeg 
diaken: dhr. D. Westra 

organist: dhr. D. Visser 

cantor: dhr. B. ’t Hart 
lector: mw. P.J. Versteeg 

 

 

Aankondiging van een PGA-B brede gemeente vergadering in het kader 
van het beroepingproces 

 

In deze brief roep ik u namens de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad 
op om deel te nemen aan een PGA-B brede gemeentevergadering in het kader 

van het beroepingproces. We zijn verheugd om het volgende te kunnen 

meedelen. De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op 
woensdag 9 december in een gezamenlijke vergadering de voordracht van de 

beroepings-commissie voor een te beroepen predikant voor de Paaskerk 

overgenomen. Het gaat om ds. Barbara de Groot, momenteel predikant te 

Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost. 
 

In een gemeentevergadering van de Protestantse Gemeente Amstelveen - 

Buitenveldert op dinsdag 22 december om 20.00 uur vragen wij uw 
instemming met het beroepen van deze predikant. U kunt de 

gemeentevergadering bijwonen via kerkdienstgemist.nl of via Teams. Voor 

Teams dient u zich vooraf aan te melden bij de scriba van de algemene 
kerkenraad (e-mail: scribaak@pga-b.nl). In kerkdienstgemist.nl gaat u naar de 

Paaskerk in Amstelveen. Voor Teams krijgt u een kwartier voordat de 

vergadering begint een link toegestuurd op uw e-mailadres. Via die link komt u 

rechtstreeks in de vergadering. U hoeft het vergadersysteem Teams dus niet te 
downloaden. 

 

 
De vergadering bestaat uit vier delen: 

 

1. Een informatief deel met informatie over de gevolgde procedure en de te 

beroepen predikant 
 

2. Een deel waarin u volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen, en wel 

als volgt: 
• via telefoon, SMS of Whatsapp, waarbij u gebruik kunt maken van de 

volgende drie mobiele telefoonnummers: 06 4028 8762, 06 4013 4035, 

06 4191 9310 of 
• via e-mail, waarbij u gebruik kunt maken van het volgende e-

mailadres: scribaak@pga-b.nl 

• via Teams, waarbij u uw vragen direct kunt stellen aan de host van de 

Teams vergadering. 
BELANGRIJK: geef hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u 

gemeentelid bent 

 
3. In het derde deel van de vergadering wordt er antwoord gegeven op de 

gestelde vragen; 

 



4. In het vierde deel van de vergadering vragen we u om uitsluitend in 

geval u bezwaar hebt tegen het beroep, dit te melden door gebruik te 
maken van de communicatiekanalen genoemd onder punt 2 

BELANGRIJK: geef ook hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u 

gemeentelid bent. 
 

Alle kerkenraden nodigen u van harte en met nadruk uit om deze voor onze 

gemeente belangrijke vergadering bij te wonen, ook al is deze om bekende reden 

helaas op afstand. 
 

De beroepingscommissie is nog niet klaar met haar werk. Het beroepingsproces 

voor een predikant voor de Kruiskerk wordt met dezelfde inzet als tot nog toe 
voortgezet. 

 

Pieter Licht, 
Scriba Algemene Kerkenraad 

 

 

 
Diensten komende week 

 

Kerstavond 24-12   
voorganger: mw. P.J. Versteeg 

 

Kerstmis 25-12   
voorganger: ds. H.U. de Vries  

 

Zondag 27-12   

voorganger: ds. P. Warners 
 

 

 
 

 

 

 
 

Pelgrimskerk website: www.pelgrimskerk.nu 
 
predikant: dr. H.U. de Vries 
telefoonnr: 686 91 41 
telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9-10 uur 
e-mail: predikant@pelgrimskerk.nu 
 
Mededelingen of activiteiten voor de agenda 
doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904 

t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake 
wijkkas Pelgrimskerk 


