
ORDE VAN DIENST 
  

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

 

Zondag, 4 juli 2021 

Derde zondag van de zomer 
 

 
Door de versoepeling van de richtlijnen kunt u vanaf  deze week weer 

(bescheiden) meezingen. 
 

Een gezegende dienst toegewenst! 

 
 
 

OPGANG 
 
orgelspel 

aansteken van de kaarsen  
stilte 

 
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: Hoor ons aan, eeuwige God 

G: hoor naar ons bidden,  
O: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 

G: blijf ons niet verborgen. 
O: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
G: Gij, Heer, vergeef ons. 

O: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
G: geef ons genade. 

O: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 
G: Zegen ons met vrede en laat lichten Uw aangezicht. 

amen. 

  



introïtus:  
Lied 84 : 1 en 3 
 

groet 
v De Heer zij met u. 

a ook met u zij de Heer. 
 

inleiding op het kyrie en gloria: 
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld  

en laat ons zijn Naam prijzen, 
a want zijn barmhartigheid  

 redt van de dood. 
 
gebed om ontferming 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed  

 
1e schriftlezing: Nehemia 8 : 1 - 10 
 

lied 364 : 1, 3 en 5 
 

2e schriftlezing: Marcus 6 : 1 - 6 
 
lied: Lied 314 : 1, 3 

 
verkondiging 

 
stilte 
 

lied 686 : 1 t/m 3 
 

 

GEBEDEN 
 
mededelingen 

 
inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: 
- 2e collecte voor de Kerk: 
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst. 

 
dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 
a: 
 



 
stil gebed  
 

Onze Vader 
 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 
lied 834 : 1 t/m 3 
 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel 
 

========================== 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. 
 
voorganger: ds. A. Sneep 

organist:  dhr. B. ‘t Hart 
ouderling:  dhr G. Oud 

diaken:  dhr. D. Westra. 
lector:  mw. J.A. Schuijt 
collectant:  mw. M.J.C. Hellema 

 
Volgende week zondag gaat Ds. S.H.Lanser om 10.30 uur voor. 

 
 
Toelichting op de 1e collecte 

Kerk in Actie: Vakantietas - zomerpret voor kwetsbare kinderen 
Stel je voor dat je elke zomer je klasgenootjes op vakantie ziet gaan, terwijl jouw 

ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan 
lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor 
een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt 

een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun 
omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten 

waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Helpt u mee? 
 



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

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. vakantietas. 
 

Toelichting op de 2e collecte 

Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk 
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u toch 

de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering 
verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal 

voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl. 
 
Pelgrimskerk Wijkwerk 

Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. 
De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze 

website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / 
Paaskerk / Pelgrimskerk. 

 

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 


