
ORDE VAN DIENST 
 12e zondag na Trinitatis 

 

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

22 Augustus 

 
 

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. 

 
o   Wek uw kracht, God, en kom ons bevrijden. 
a   Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

o   Dat wij niet leven gevangen in leegte. 
a   Dat wij niet vallen terug in het stof. 



o   Roep onze namen dat wij U horen, 
a   dat wij herademen dat wij U leven. 

     Amen. 
 

Intredelied: Psalm 137: 1, 2 en 4 
 
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 

 

TEKST EN UITLEG 
 
gebed  

1e schriftlezing: Psalm 137 

lied: 137a 

2e schriftlezing: Romeinen 12: 17-21 

lied: 974: 1, 4 en 5 

verkondiging 



stilte 

lied: 1012 

 

GEBEDEN 
 
mededelingen 

 
dankgebed  

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

stil 
gebed  
Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied: 713: 1, 3 en 4 
 

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. 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en iets te drinken. 

 
voorganger: dhr. S.H. Lanser 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud. 
diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 
uur voor. 

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

Toelichting op de 1e collecte 
Drugspastoraat Amsterdam 

Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting 
die pastorale zorg verleent aan mensen die in hun 
leven zijn of waren vastgelopen door drugsgebruik of in 

drugsgebruik. Vanuit  christelijke traditie wordt 
antwoord geboden op de zingevingsvragen die deze 

situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Het 
Drugspastoraat is er met name  er voor mensen die 
(door of vanwege hun druggebruik) geen sociaal of 



maatschappelijk netwerk hebben of daar moeilijk 
aansluiting bij kunnen houden. 

 
Toelichting op de 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. 

 

 
Aktie Vrijheidsmail augustus 

Er is nog geen verkoop van brieven mogelijk. Toch vragen 

wij weer uw aandacht voor het werk van Amnesty 

International via de Aktie Vrijheidsmail. Op 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties ziet u alle acties 

die Amnesty op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u 

het land waar de actie op gericht is en daaronder in een gele 

balk wat voor soort actie het betreft, een petitie, mail of 

brief. De mailacties herkent u aan stuur een mail! @. Als u 

een actie opent ziet u links een toelichting over de 

betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/zomer21collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/zomer21collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

drugspastoraat 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 3165 23, 

t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.  

eredienst en pastoraat 

Contant geven via de mandjes bij de uitgang. 



mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op 

<verstuur mijn e-mail> te klikken. Als u zelf niet zo handig 

bent op de computer kent u misschien iemand die u wil 

helpen. Doet u ook mee? 

 

agenda voor komende week 

Dinsdag 

24 augustus 

bezoek Cobra museum met lijn 5, 
opstappen halte VU-A.J.  Ernststraat om 
10.30 uur. Stapt u elders op geef dit 

even door aan Wil  of Janny voor 
maandag 23 aug 

 

 

 

Zomeragenda 

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 

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 


