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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  Onze tijden zijn in uw hand, Heer, onze God, 
a  bevrijd ons uit de greep van het duister. 

o  Zie ons in onze zorgen en onze hoop 
a  en bewaar ons voor uw toekomst.  
    Amen. 

 
introïtus: psalm 31: 1, 7 en 12 

 
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: Prediker 3: 1-15 

lied: 845 



2e schriftlezing: Lucas 19: 41-44 

lied: 339a 

verkondiging 

stilte 

lied: 775 

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: 903: 1, 3 en 6 
 
wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 

 
 
orgelspel 

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

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

voorganger: ds. S. Lanser 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer. 
diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 
Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 

10.30 uur voor. 
 

Toelichting op de eerste collecte - 
Wijkdoel Bahay Aurora. 
Eén van de grote problemen op de Filipijnen zijn 

de vele straatkinderen. Bahay Aurora is sinds 
1992 een tehuis  waar straat , weeskinderen en 

kinderen met een verstandelijke beperking 



worden opgevangen. Naast huisvesting, worden 

voeding ,onderwijs en lichaamsbeweging  
geboden. Er is al een eigen boerderij en 

viskwekerij waardoor de exploitatiekosten omlaag 
zijn gegaan. Vanuit Nederland wordt Bahay 
Aurora gesteund door St.Noodhulp Filipijnen.  

Dit is de 2e wijkdoelcollecte waarvan de 
opbrengst naar deze Stichting gaat. De 3e, 

laatste collecte voor dit doel vindt plaats op 
zondag 19 december a.s. 
 
toelichting op de tweede collecte - 

Landelijk pastoraat: omzien naar elkaar 
 Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een 
arm om de schouder. Oog hebben voor mensen 

binnen en buiten de kerk is een belangrijk 
onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse 

Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun 
pastorale taak, onder andere door het steunen 
van gedachtenismomenten waarbij de kerk 

ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die 
in het afgelopen jaar te maken hebben gehad 

met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van 
geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/nov21collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/nov21collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33  o.v.v. 

Bahay Aurora 

overmaken op : 
NL53 ABNA 0549 3165 23 
o.v.v.  landelijk pastoraat 

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

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 
Bij de uitgang staat ook het bloemenbusje. 



Agenda 

De lezing ‘Een nieuw wij in Nederland’ op 22 
 november gaat niet door en wordt verplaats 

 naar 22 Maart 2022 in verband met COVID-19 

Het afscheid van Pastor Kint op 22/11 gaat niet 
 door. 

dinsdag 23/11, 14:00 - Bijbelkring over 
  Johannes met ds. de Vries. 

woensdag 24/11, 14:00 Met Lucas door advent. 

donderdag 25/11, 14:30. Gespreksgroep over 
  ‘toekomst’ met Nelly Versteeg. 

 

 
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 


