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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. 

v  Trouwe God,  

vergeef ons dat wij uw licht niet hebben  

gezien 

en aan U voorbij zijn gegaan 



-stilte  

a zie ons aan 

   en leid ons uit de duisternis. 

   Kom naar ons toe, Heer. 

v Schenk ons een nieuwe toekomst 

a Amen 

 

introïtus: 118:1, 5 

 

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: Jozua 6:1-5, 12-20 

lied: 151: 1 

2e schriftlezing: Mattheus 21:1-17 



lied: 554 

verkondiging 

stilte 

lied: 175 

 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

mededelingen 

 

dankgebed  

 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

 
 

stil gebed  

 

Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: 556 

 

wegzending 



zegen, beantwoord met: 

 

 
 

orgelspel 

 

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

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

en iets te drinken. 

 

Toelichting op de 1e collecte: 

Het Wereldhuis: een plek voor 

ongedocumenteerde migranten  

Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie 
en begeleiding. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 

mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn 
vluchtelingen of werk- migranten, anderen zijn het 

slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt 
advies en begeleiding en zorgt voor taal- en computer- 
cursussen. De meeste activiteiten worden door de 

ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief 
vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun 

toekomstperspectief. Wilt u hieraan bijdragen?  
 

Toelichting op de 2e collecte:  

Jong Protestant: PaasChallenge – inleven in het 

paasverhaal  



Elk jaar doen meer dan 6.000 jongeren in de week voor 

Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat 

gemaakt is door Jong Protes- tant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protes-tantse Kerk, leren 

de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. 

Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in 

bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de 

vraag gesteld welke keuzen zij zouden maken in de 

situatie van toen. Jongeren ervaren de Paas- Challenge 

als ontdekkend en verrijkend. 

 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 

tiny.cc/apr22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/apr22collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.  
wereldhuis 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. 

PaasChallenge 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 

 

Geef uw oude kleding een 2e leven 

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 

Theo den Blanken, 06-37447420. 

 

Agenda 

dinsdag 12 april – 14:00 

  Film ‘Two Popes’, de Goede Herder 

zaterdag 23 april 9:00 – 12:00 

  inzameling kleding, pelgrimskerk 

 

Diensten komende week 

Donderdag 14 april om 19.30 uur 

   Dienst van schrift en tafel - ds. de Vries 

Vrijdag 15 april om 19.30 uur 

   Cantatedienst - ds. de Vries 

Zaterdag 16 april om 19.30 uur 

   Taizéviering – mw. Versteeg 

Zondag 10.30 uur 

   Paasviering - ds. de Vries 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. W. Pieterse 

organist: dhr. D. Visser 

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. J. P. Haalebos 

lector: mw. J.M. van Zanten 

  



 

 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 


