
ORDE VAN DIENST 
 8e zondag na trinitatis 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
 

25 juli 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   God, keer U om naar ons toe 

a   en doe ons weer leven met hart en ziel 
o   Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a   en toon ons uw heil 

o   Heilig ons hart, o Heer, en laat ons kind-aan- 



     huis zijn in uw heiligdom 

a   door Jezus Christus, onze Heer. 
     Amen. 

 
introïtus: Lied 221 : 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 

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 63, 7-14 
 

Lied: 723 
 

2e schriftlezing: Marcus 6, 45-52 



 

Lied: 933 
 

verkondiging 
 
stilte 

 
lied: 917 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
mededelingen 

 
dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 
 

a: 

stil gebed  
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied: Lied 418 
 

wegzending 



zegen, beantwoord met: 

 

 
 
orgelspel 
 

 
U kunt uw collecte bijdrage in de mandjes bij de 
uitgang deponeren. Tevens staat hier het 
bloemenbusje voor bijdrage aan de bloemen. 

 
Toelichting op 1e collecte: Het Wereldhuis: 

een plek voor ongedocumenteerde 
migranten 
‘Ik kom uit Niger en ben onderwijzer. Ik kwam 

naar Amsterdam om snel een fortuin verdienen 
om in Niger een eigen school te stichten. Het 

leven in Amsterdam bleek niet zo makkelijk. De 
eerste twee jaren waren verschrikkelijk, ik kon 
niet eens mijn eten betalen. Nu werk ik als hulp 

in de huishouding. Met het geld dat ik verdien 
kan ik net rondkomen. Ik kan geen geld sparen 

en dus niet naar Niger terug. Mijn familie en 
vrienden verstoten mij als ik met lege handen 
thuis kom.’ Een van de verhalen van bezoekers 

van het Wereldhuis. Helpt u mee om deze 
mensen ondersteuning te bieden? 

 
Toelichting op 2e collecte Eredienst & 
pastoraat in onze gemeente 



Als Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert – 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. 
 

1e collecte 2e Collecte 

  
Via weblink: 

tiny.cc/1eCollecte25juni 
Via weblink: 

tiny.cc/2eCollecte25juli 

overmaken op 
rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. 
Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. 
Wereldhuis. 

overmaken op 
rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 
23, t.n.v. 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. 
eredienst en pastoraat. 

 

Volgende week zondag gaat Mw. P.J.Versteeg om 10.30 
uur voor. 

agenda voor komende week 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen of punten in de agenda aub voor donderdag 
sturen naar: liturgie@pelgrimskerk.nu 

Dinsdag 
27 juni 

Documentaire 100-up  
Documentaire waarin we 
kennismaken met een bonte 
verzameling 100-plussers uit de hele 
wereld. Zij kijken niet terug, maar 
steeds vooruit, hebben nieuwe 
doelen en een joie de vivre. 
Inspirerend! Mocht de film op die 
datum niet vertoond worden, dan 
zoeken we een andere film uit. 
Opgeven bij Janny of Wil, uiterlijk 25 
juli. 
 

Zomeragenda 

6 /08 

16:00 

Pannekoeken eten bij Hop, opgeven 

voor vrijdag 3 augustus. Kosten € 10,- 

11/08 Wandeling kunstroute ArtZuid 

24/08 
10:30 

Amstelveen - Museumbezoek Cobra 
Opgeven voor maandag 23 augustus 

30/08 

14:00 

DGH – comedy Questceu’ on fait au bon 

Dieu. 

3/09 

16:30 

Pelgrimskerk – Kannen en kruiken 

maaltijd. kosten € 8,- 

Informatie of opgeven bij Wil: 642 77 03; Irene: 

642 82 43; Janny 644 10 65 



 

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 


