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7 november 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  Wij behoren toe aan de Schepper  
    naar wiens beeld wij allen zijn gemaakt.  



a  In God ademen we,  

    in God leven we,  
    in God delen we het leven met de hele          

    schepping. 
o  Wij behoren toe aan Jezus Christus,  
    het evenbeeld van God en de mensen.  

a  In Hem ademt God,  
    in Hem leeft God,  

    door Hem zijn we verzoend.  
o  Wij behoren toe aan de Heilige Geest,  
    die ons leven vernieuwt en ons geloof  

    versterkt.  
a  In de Geest ademt liefde,  

    in de Geest leeft waarheid,  
    Gods adem zet ons voortdurend in  
    beweging.  

o  Wij behoren toe aan de Drie-eenheid,  
    die één is in allen en Drie-in-Een.  

a  In God zijn wij allen geschapen,  
    in Christus zijn wij allen gered,  

    in de Geest zijn wij allen verbonden.  
    Amen. 

introïtus: lied 8b 

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: Psalm 104 (lector) 

 
lied: 154b: 1, 2, 3 en 4 
 

2e schriftlezing: Romeinen 8: 18-22 (lector) 
 

lied: 154b: 5, 6, 7 en 8 
 
verkondiging 

 
stilte 

 
lied: 992 
 

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: 978 

 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 

 
 

 

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

 



Toelichting op de 1e collecte 

Kerk in Actie: Guatemala - Sterke en 
weerbare vrouwen 

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te 
maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een 
vrouwencentrum voor pastorale studies waar 

Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet 
stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen 

en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een 
theologische opleiding waarna ze actief kunnen 
worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun 

zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum 
helpt de vrouwen ook als ze juridische of 

medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. 
 
Toelichting op de 2e collecte 

Vormings-en toerustingswerk in onze 
gemeente 

Het verhaal van God en de mensen en de 
verbinding met elkaar en met de schepping 

vormt de bron voor het aanbod ‘Leren en 
Bezinnen’ van onze Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert. Een inspirerend 

programma voor alle gemeenteleden en 
geïnteresseerden uit Amstelveen en 

Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte 
wordt onder andere besteed aan de kosten die 
hiervoor worden gemaakt. 

 
Zondag 14/10 is er een extra, derde collecte voor 

de pakjes die naar het Stoelenproject gaan om de 
dak- en thuislozen een attentie te bezorgen met 
Sint Nicolaas. Gaarne uw aandacht en ruime gave  



hiervoor 

opbrengst bloemenbusje in oktober: €39,75 

voorganger: ds. S.L. Lanser 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 

diaken: mw. M.J.C. Hellema 
lector: mw.J.M. van Zanten 

Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 

10.30 uur voor. 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/nov21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/nov21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
Guatamala 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23, 

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

o.v.v.  leren en bezinnen 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 

agenda voor komende week 

Dinsdag 9 
In DGH de film Das schweigende 

Klassenzimmer, een film die zich afspeelt in 

1956 in oost Duitsland 

Di 9. 
14:00 

bijbelkring 

Wo 10 
14:30 

Gesprekskring over het thema bidden 



 

 

 

Maandag 

22 nov. 
20:00 

Pelgrims-
kerk 

Een nieuw wij in Nederland 

   Het Nederlandse landschap is versnipperd 

geraakt in politiek, etnisch en religieus opzicht. 

Hoe komen we tot een “nieuw wij”. Hoe kunnen 

we de verschillen verbinden? 

   Manuela Kalsky wil daar samen met ons 

antwoorden op vinden. Zie de folder in de kerk. 

voor meer informatie. 

   Opgave bij Henk Stok (tel 6442570). 

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 


