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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: 

 
Heer onze Heer, wij zijn hier in de kerk gekomen 
met onze wensen en met onze dromen 



met onze fouten en met ons verdriet 
verlangend dat U ons hoort en ziet. 

Bekeer ons als wij niet durven vertrouwen 
liever op wetenschap en weten bouwen. 

Wij mensen willen zekerheid en vragen: geef een 
teken, geef ons tijd. 
Verander ons, zodat wij met Hem gaan, die U hebt op 

doen staan. 
Amen. 

 
Intredelied: 87: 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 
gloria staande  

TEKST EN UITLEG 

gebed  

1e schriftlezing: Numeri 11: 24 t/m 29 



lied: 802: 1, 5 en 6 

2e schriftlezing: Marcus 9: 38 t/m 40 

lied: 339a 

verkondiging n.a.v. Mc. 9: 40 

stilte 

lied: 756: 1, 2, 4, 6 en 8 

GAVEN EN GEBEDEN 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  
- 1e collecte voor de Diaconie: 
- 2e collecte voor de Kerk: 

* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst. 
 

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

a: 

stil 
gebed  
Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 



slotlied: 601 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 

orgelspel 

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

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

en iets te drinken. 

voorganger: Chr. Koldewijn 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. J. M. van Zanten 
diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. L. Meyer 
 

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

Toelichting op de 1e collecte 
Voedselbank Amstelveen 

De Voedselbank  verstrekt wekelijks Voedselpakketten 
aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts 
gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen 

voorzien. De 40 vrijwilligers spannen zich hiervoor 
belangeloos in.  Op dit moment verzorgt de Voedselbank 

voor circa  125 huishoudens ( 370 personen) een 

  



voedselpakket.  De Voedselbank streeft ernaar om een 
gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken 

Toelichting op de 2e collecte 
Kerk in Actie: Israël/Palestina - Joodse en 

Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van 
elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is 

er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 
‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project 

dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken 
door Joodse en Palestijnse  
 kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken 

elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar 

meer vrede. 
 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/sept21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/sept21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. voedselbank 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.  

meer vrede 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 

 

 

agenda voor komende week 

Wo 29 sep 

14:30 
Gespreksgroep; thema: inclusief samenleven 

Vr 1 okt 
Vanaf 16:00 

Maaltijd Kostje gekocht, opgeven vóór 27 
september bij Wil of Janny 



Mededelingen omtrent de versoepeling 
maatregelen van de corona maatregelen 

We vragen NIET om een coronatoegangsbewijs. 
contactgegevens van gasten worden wel geregistreerd. 

De Anderhalvemetermaatregel vervalt formeel. men 

mag stoelen bij elkaar zetten, gelieve na de dienst deze 
weer terug te plaatsen. De ventilatie blijft gelijk 

De handdruk van ouderling en voorganger blijft 
voorlopig vervangen door een groet op afstand, met 
een hoofdknik en de hand op het hart. 

De collecte blijft bij de uitgang in mandjes op tafel, 

houd bij het verlaten van de kerkzaal rekening met 
elkaar. 

Na de dienst geldt bij het koffie drinken geen vaste 

zitplaats meer en ook mogen er weer meer dan 2 
personen aan een tafel. Dit geldt ook voor ‘Kannen en 

kruiken’. 

Wat de kringen betreft: het zitten aan tafels (1 
deelnemer per tafel) in de kerkzaal zetten we voort, 

maar deelnemers kunnen elkaar benaderen als ze dat 
zelf verantwoord vinden. 

Deze basisregels blijven bestaan: 

- handen wassen, geen handen schudden, hoesten en 
niezen in de elleboog; 
- thuisblijven en testen bij klachten; 

- elkaar de ruimte geven en elkaars wensen 
respecteren (voel u vrij om aan te geven als u 1,5 

meter afstand wilt houden, een mondkapje wil dragen) 

  



 

 
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 


