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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 Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, 

a zijn grootheid is niet te doorgronden. 
o Goed is de Heer voor alles en allen, 
a hij ontfermt zich over zijn schepping. 



o Hoopvol zien wij naar u uit, o God 

a vervul ons verlangen,  
 geef ons wat wij nodig hebben, 

o opdat we getuigen van uw goedheid, 
a in vertrouwen u liefhebben en dienen.  
 Amen. 

 
intredelied: psalm 145: 3 en 5 

 
groet 
v De Heer zij met u. 

a ook met u zij de Heer. 
 

inleiding op het kyrië 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: 299 e 
I=kerkgangers bij het orgel en de voorste rij, 

II=allen; bij het gloria gaan we staan 
 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed om de heilige Geest 
 
1e schriftlezing: Deuteronomium 8: 1-6 

 
lied 811: 1 en 2 
 



2e schriftlezing: Johannes 6: 1-21 

 
lied 383 
 
verkondiging 

 
stilte 
 

lied 340 c (voorzang door de voorganger) 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

mededelingen 
 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil 
gebed  
Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
slotlietd: 869, 1, 5, 6 

 
wegzending 
zegen, beantwoord met: 



 

 
 
orgelspel 
 

 

U kunt uw collecte bijdrage in de mandjes bij de 
uitgang deponeren. Tevens staat daar het 

bloemenbusje voor een bijdrage aan de bloemen 
in de dienst. 
 

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 sociale en juridische 
spreekuren, verwijst mensen door naar 

instanties, biedt laagdrempelige taallessen en 
biedt vrouwen naailessen om in hun eigen 
inkomen te voorzien. Medewerkers van Dokters 

van de Wereld verzorgen een medisch spreekuur. 
Afgelopen jaar is het bezoekersaantal verdubbeld 

en werken we met het Rode Kruis samen om ook 
voedsel vouchers uit te delen en met Stichting 
Leergeld om laptops aan kinderen te verstrekken. 

Kortom: een plek midden in de wijk waar de 



kerken diaconaal present zijn voor mensen die 

nergens anders terecht kunnen. Helpt u mee? 
 

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. 

 
1e collecte 2e Collecte 
Via weblink: 

tiny.cc/zomer21collecte1 
Via weblink: 

tiny.cc/zomer21collecte2 

overmaken op 
rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. stap 
verder 

overmaken op 
rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 3165 
23, t.n.v. 
Protestantse Gemeente 

Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v.  

Wijkwerk Pelgrimskerk. 

 



voorganger  mw. P.J. Versteeg 

organist   dhr. B. ‘t Hart 
ouderling   mw S. Langbroek 

diaken   dhr. D. Westra 
lector   mw. J.M. van Zanten 
 

Volgende week zondag gaat ds. D.H. Wolse om 
10.30 uur voor. 
 

agenda voor komende week 

Vrijdag 
6 

augustus 
16:00 

Vrijdag gaan we om 16:00 

pannenkoeken eten bij Restaurant de 

Hop in het Amstelpark. 
Kosten: € 10,-. Opgeven vóór 3 

augustus bij Wil (6427703) of Irene 
(6428243). U kunt alleen contant 

betalen! Voor vervoer kunt u contact 

opnemen met Wil. 

 

Zomeragenda 

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 



Wijzigingen of agendapunten aub voor donderdag sturen 
naar: liturgie@pelgrimskerk.nu 
 
 
 
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 

mailto:liturgie@pelgrimskerk.nu

