ORDE VAN DIENST

zesde zondag na trinitatis

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
11 juli 2021

Door de versoepeling van de richtlijnen kunt
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 Wij schieten zo vaak tekort, God, in ons doen
en laten; reken ons er niet op af.
a Maak ons tot een leesbare brief van
Christus.
Amen.
introïtus: psalm 42: 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
Kyrië en Gloria: 299e
I=kerkgangers bij het orgel, II=allen
gloria (allen staan)

TEKST EN UITLEG
gebed
1e schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
lied: psalm 85: 1 en 4
2e schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 1-2 en 2:14 – 3:6
lied: lied 976
verkondiging
stilte
lied: 686: 1 en 3
GEBEDEN
mededelingen
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied: lied 912: 1, 2, 5 en 6
wegzending
zegen, beantwoord met:

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 - Thuis
kerkdienst beluisteren zonder internet
Aan gemeenteleden zonder internetverbinding die
toch naar de zondagse viering willen luisteren
wordt een Powerlineadapter ter beschikking
gesteld en desgewenst geïnstalleerd. Een
praktische oplossing die hen in staat stelt om toch
verbonden te blijven met
de
kerkelijke
gemeenschap. De opbrengst van deze collecte is
bestemd voor het abonnement om de zondagse
vieringen uit te zenden en de kosten van de
apparatuur om dat mogelijk te maken.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie
Protestantse
Gemeente
AmstelveenBuitenveldert, o.v.v. kerkdienst thuis.

Toelichting op de 2e collecte Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Als
Protestantse
Gemeente
AmstelveenBuitenveldert
–
Kruiskerk,
Paaskerk
en
Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods
Liefde mogen leven en die al delend mogen geven.
Daar zetten we ons voor in, samen met u. Door
om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten.
Betuig uw steun door een gift aan 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.
eredienst en pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken
met de QR code of via de weblink.
1e collecte

2e collecte

tiny.cc/11juniCollecte1 tiny.cc/11juniCollecte2

Bij de uitgang staat het busje voor uw
bijdrage aan de bloemen in de dienst
voorganger: ds. S.H. Lanser
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. P.J. Versteeg
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. P.J. Versteeg
Volgende week zondag gaat Drs. R.J. Prent om
10.30 uur voor.

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

