
ORDE VAN DIENST 
 2e zondag van de veertigdagentijd 

 
 

Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
13 maart 2022 

 

OPGANG 
 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
stilte 

 
o.  Onze hulp is in de naam van de Heer  

a.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o.  U, die er voor ons bent en ons elkaar 
     gegeven hebt, schep ons een hart  

a.  doorzichtig en zuiver, 
o.  geef ons een geest 

a.  vast en moedig, 
o.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon 
     voor ons uitging. 

a.  Breng ons terecht, God, 
o.  breng ons weer thuis en doe ons wonen 

     in uw zegen. 
a.  Amen 
 



introïtus:  psalm 25: 1, 2, 3 
 

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. 

 
kyriëgebed 

Lied 997: 1, 2, 4 
 

TEKST EN UITLEG 

 
gebed  

1e schriftlezing: Hosea 11 

lied: 544: 1, 2, 3 

2e schriftlezing: Lukas 9:28-36 

lied: 544: 4,5 

verkondiging 

stilte 

lied: 848 

 
GEBEDEN 



 
mededelingen 
 

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

a: 

stil 
gebed  
Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 
slotlied: lied 536 
 

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 eerste collecte: 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s 

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In 

regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden 

aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers 

schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over 

van generatie op generatie. Er is weinig werk en er 

zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op 

te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle 

problemen die hiermee samenhangen. Ze starten 

initiatieven als voedselbanken en 

kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare 

gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen 

ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar 

school hoeven.  

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet 

veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u 

het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s 

begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. 

 

  



Toelichting op de tweede collecte: Wijkwerk 
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De 

opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming 
is onder andere voor: muziek en bloemen in de 

kerk, voor zieken, onze website, de nieuwsbrief en 
voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u 

live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld 
naar kijken. 

 

 

Agenda 
15 maart 14:00 -  Goede Herder 
    the Lion. een spannende ontroerende film 

15 maart 14:00 -  Bijbelkring 
18 maart    -  Kannen en kruiken 

22 Maart 20.00 
    Lezing: een nieuw wij in Nederland 

  

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/mrt22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/mrt22collecte2 

overmaken op: 

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

Protestantse Gemeente 

Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. 

diaconaat arme regio 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 
wijkwerk 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



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 op dinsdag 22 
maart om 20.00 uur in de Pelgrimskerk daarop 

antwoorden vinden, samen met ons. Opgave bij Henk 
Stok (tel 6442570). 
 

Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming! 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse 

kledinginzameling voor het goede doel, wordt gehouden 
op zaterdag 23 april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt 

kleding en schoenen (schoon en draagbaar), in gesloten 
zakken of dozen afgeven. Brillen graag apart inleveren.  
Inzamelpunten op 23 april zijn: de Paaskerk, 

Urbanuskerk, Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, 
Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert).  

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen 
kinderen in Oeganda na Covid-19, weer terug naar 
school. Voor informatie: Anne-Mieke Steensma, 06-

21555472 of kijk op 
www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-

voorjaarsactie-2022 
 
voorganger: ds. W. Pieterse 

organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: dhr G. Oud 

diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. J.M. van Zanten 
Volgende week zondag gaat ds. de Vries 

  10.30 uur voor. Tijdens deze dienst zullen wij samen 
het heilig avondmaal vieren.  

http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022
http://www.samskledingactie.nl/nieuws/288/inleverdata-voorjaarsactie-2022


 
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:NL58INGB0000660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 

inzake wijkkas Pelgrimskerk 


