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Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 
9 januari 2022 

 
 

OPGANG 
 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  

 
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  In den beginne riep Gij 

    hemel en aarde tevoorschijn 

a  In den beginne uw woord: 
    deze is mijn Zoon, mijn Geliefde 

o  In den beginne licht in de duisternis 
    en de duisternis heeft het niet 

overmeesterd. 
a  Amen 

 
introïtus: lied 488  

 
groet: 

v De Heer zij met u! 
a Ook met u zij de Heer. 

 
Kyriëgebed en gloria 

 

TEKST EN UITLEG 
 

gebed  

lezing:  Johannes 1:1 – 5, 14 - 18 

lied: 653 vs. 1, 2 en 3 

lezing: Johannes 1: 29 - 36   

lied: 653 vs. 4 en 5  

lezing: Johannes 14:1 – 6 

lied 653 vs. 6 en 7 

verkondiging 



lied: 600 

 

GAVEN EN GEBEDEN  

 
mededelingen 

 
dankgebed 

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

a: 

 
 

stil gebed 
Onze Vader 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 
slotlied: 326  

 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 

 

 



 
orgelspel 

 

 
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. Op dit moment verzorgt de 

Voedselbank voor ruim 100 huishoudens een 

voedselpakket. Met uw bijdrage kunnen wij 

groente en fruit kopen en een gezond en 

gevarieerd voedselpakket aan onze cliënten 

verstrekken.  

Toelichting op de 2e collecte 

Eredienst en Pastoraat 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk en 

Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit 

Gods liefde mogen leven en die al delend 

mogen doorgeven. Daar zetten we ons 

gezamenlijk voor in. Door om te zien naar 

elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw 

steun door een gift aan deze collecte. 



Overige mededelingen 
vanaf heden kunt u uw bijdragen voor de 

bloemen in de dienst op de wijkkas storten: 

Nl 58 INGB 0000 6609 04 t.n.v. PGA-B, 
wijkkas Pelgimskerk, o.v.v. gift bloemen 

kerk. 
 

WOENSDAG 26 JANUARI om 16.00 UUR: 
Gemeentevergadering in de 

Pelgrimskerk. 
 

Volgende week zondag gaat ds. de Vries om 
10.30 voor. 

 
voorganger: drs. Renger Prent 

organist: dhr. B. ’t Hart  
ouderling: mw. P.J. Versteeg 

diaken: mw. M.J.C. Hellema 

lector: mw. J.A. Schuijt 
  

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/jan21collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/jan21collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

Voedselbank Amstelveen 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. Eredienst en Pastoraat 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



 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  
 

Wijkkas rekeningnummer: 660904 

IBAN: NL58 INGB 0000 660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk 


