ORDE VAN DIENST
zevende zondag na trinitatis

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
18/07/2021

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: Heer die ons samen brengt in uw huis,
g: verzamel ons tot uw gemeente.
o: Wees aanwezig in en door uw Geest,
g: breng ons tot eenheid
o: Doe ons schuilen onder uw Woord,
g: dat het ons hart verheugt,
o: dat het ons richt en verlicht.
g. Amen

introïtus: lied 217
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
Kyrië en Gloria: 299e
I=kerkgangers bij het orgel, II=allen
bij het gloria gaan we staan
gloria staande

TEKST EN UITLEG
gebed
1e schriftlezing: Jesaja 25:6 - 9
lied: 451: 1, 2, 4 en 5
2e schriftlezing: Mattheüs 6:30 - 44
lied: 339a
verkondiging

stilte
lied: 23c

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied: lied 981
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 - Edukans
Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of
ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor
onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken
daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed
onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving,
goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren
om een kind te laten slagen op school. 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. Edukans.

Toelichting 2e collecte - Communicatie in onze
gemeente
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten
onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de
mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is
internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe
gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen
we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst

van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de
websites betaald.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65
23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.
communicatie.
Geven via uw bank kan ook via de volgende
weblink:
e
1 collecte
2e collecte
tiny.cc/18juliCollecte1 tiny.cc/18juliCollecte2

voorganger: drs. Renger Prent
organist: Dirk Visser
ouderling: mw. P. J. Versteeg
diaken: mw. M.J.C. Hellema
lector: mw. J.M. van Zanten
Volgende week zondag gaat dhr. C. Ofman om 10.30 uur voor.
agenda voor komende week
Pelgrimskerk - Het Marigold trio
speelt in de Pelgrimskerk werken
van o.a. Bach, Beethoven en
zo 18
Bartok.
15.00
Ruña 't Hart - viool, Martin
Moriarty - altiviool en Kalle de Bie
– cello.
Toegang vrij.
Pelgrimskerk Di 20
Ontmoetingsbijeenkomst over ‘De
14.30
ziel’ o.l.v. Nelly Versteeg.
Pelgrimskerk - High Tea Mexico
Ja, nu dan eindelijk de high tea
met als thema het land Mexico.
Do 22
Tussen de hapjes en thee door zal
15.00
Henk Stok foto's laten zien van dat
land, speciaal Mexico-stad met
omgeving en Yucatan. De hapjes

worden door een echte Mexicaan
verzorgd.
Kosten € 10. Opgave verplicht
uiterlijk 18 juli bij Janny of Wil.
Maximaal 20 deelnemers

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
gaarne doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas:NL58INGB0000660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert
inzake wijkkas Pelgrimskerk

Gelieve activiteiten voor de agenda vóór woensdag
22:00 in te zenden naar:
jonathandwf@hushmail.com
(tijdelijk ipv liturgie@pelgrimskerk.nu)

