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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. 
 

drempelgebed: 
o Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? 

Onze geest heeft uw licht nodig, 

onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 
a.  Geef dat we openstaan voor uw nieuwe 

wereld 
en zuiver ons hart en ons denken. 

o. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 

a. Opdat wij als uw kinderen 
U liefhebben en dienen 

met al onze krachten. Amen.  
 

introïtus: lied 119: 64, 65, 66 
 
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; gloria staande) 
 

TEKST EN UITLEG 

gebed om de heilige Geest: lied 680: 1, 4, 5 

1e schriftlezing: lezing uit de thora: Deuteronomium 

15: 1-2; 7-11 

orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten 

(lied 905)  

    in een bewerking van J.S. Bach 

2e schriftlezing: lezing uit het evangelie: Marcus 10: 

17-31 

overweging 

lied 843 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

mededelingen 
 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 
a: 

 



 
stil gebed  

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: 912 
 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 
 

 
 

orgelspel 
 

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

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw 
collectebijdragen kunt deponeren. Hartelijk dank! 

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

 
Toelichting op de 1e collecte: 

Kerk in Actie: Kameroen - Samen werken aan een 
stabiele toekomst 
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier 

maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het 
regenseizoen. Maar door klimaat- verandering zijn de 

regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 



weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie 
leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden 

waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in 
droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 

christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze 
tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 
 

 
Toelichting op de 2e collecte: 

Jong Protestant – Geloofsopvoeding door ouders 
en kerk samen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof 

door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? 
En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit 

gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 
geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de 
kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn 
voor gezinnen, onder andere door samen na te denken 

over materialen en over de rol van de kerkdienst bij 
geloofsopvoeding. 

 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/okt21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/okt21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. kameroen 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

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

geloofsopvoeding 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



Voorganger:  mw. P.J. Versteeg 
organist:  dhr. B. ‘t Hart 

ouderling:  dhr. G. Oud 
diaken:  mw. M.J.C. Hellema 

lector:  mw. J. Schuijt 
 
Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 10.30 uur 

voor. 
 
 

agenda voor komende week 

Di 12 

14.00 
bijbelkring 

Di 12 
14.00 

Goede herder – film: Three identical 

strangers 

Wo 13 

14.30 

Gespreksgroep – met Rembrandt door 

de bijbel 

Vr 15 
16.30 

Kannen en kruiken 
 

Zo 17 

de Wereldwinkel is weer aanwezig in 
de kerk met een assortiment 

cadeautjes, kaarten, kaarsen, wijn etc. 
Neem geld mee of uw pinpas. U kunt 

met beide betalen. 

 



 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 

 


