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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.  Eeuwige God,  

     wij die U nooit hebben gezien, 



  

a . zie ons hier staan; 

o.  wij die van U hebben gehoord, 
a.  hoor Gij ons aan.        

o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt –   
a.  wees onze hulp,  

o.  en dat Gij alles hebt gemaakt – 
a.  maak alles nieuw, 

o.  en dat Gij ons bij name kent – 
a.  leer ons U kennen, 

o.  die Bron van leven wordt genoemd – 
a.  doe ons weer leven, 

o.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 
a.  wees hier aanwezig 

 
introïtus: psalm 100: 1-4 

 
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 
gloria: (staand) lied 652  
 

TEKST EN UITLEG 
 



  

gebed  
1e schriftlezing: Numeri 27: 12-23 

lied: 23c: 1, 2 en 5 
2e schriftlezing: JOhannes 10: 22-30 

lied: acclamatie 339a 
verkondiging 
stilte 

lied: 653: 1,6 en 7 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

mededelingen 
 

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

a: 

 
stil gebed  

Onze Vader 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 

slotlied: 654: 1,2,5 en 6 
 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 
 



  

 
 
orgelspel 
 

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

 

Toelichting op de 1e collecte: BeninAmi 

Bouwen aan de toekomst van kinderen in 
Benin 
In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in 
West Afrika, wil enthousiaste groep studievrienden een 

basisschool oprichten. Hun doel is de lokale jeugd een 
betere toekomst te bieden. Behalve regulier onderwijs 
biedt de school ook mogelijkheden om de talenten van 

de kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze later in hun 
eigen onderhoud voorzien. Stichting BeninAmi wil hun 

droom met financiële steun uit Nederland mogelijk 
maken. Helpt u mee om te bouwen aan de toekomst 
van deze kinderen? 

 

Toelichting op de 2e collecte: Kerk in Actie: 

Noodhulp Nigeria – werken aan vrede 
In het noorden van Nigeria zijn ruim twee mil-joen 

christenen en moslims op de vlucht voor geweld in 
eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in 

vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn 
terechtgekomen in dorpen waar de bewoners zelf al 



  

nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de 
vluchtelingen is er een te- kort aan voedsel, water en 

hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen 
op hun nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer  

en het verwerken van trauma’s 
 
 

Als het nu eens zo is … 

Gedichten en gedachten over God 
Dat is de titel van een boek dat eind december 2021 
verscheen. Ds. Henk Kroese verzamelde daarin 100 

gedichten en geeft de lezer daar zijn gedachten bij. Bij 
de lezers zullen eigen gedacht- en opkomen. Daar gaan 

we, Henk Kroese en de aanwezigen, dan met elkaar 
over in gesprek op donderdag 12 mei om 15.00 uur in 
de Pelgrims- kerk. Ook zonder het boek te hebben 

gelezen bent u hartelijk welkom. De gedichten zullen 
via de beamer worden geprojecteerd op het scherm.  

 
 

 
 

1e collecte 2e Collecte 
Via weblink: 

tiny.cc/mrt 22collecte1 

Via weblink: 

tiny.cc/mrt22collecte2 

overmaken op: 

NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v.  

BeninAmi 

overmaken op : 

NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 

o.v.v. Nigeria 

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang. 



  

Agenda 
 

do 12 mei 15.00 - Pelgrimskerk 

Interactieve boekpresentatie door ds. Henk Kroese 
‘Als het nu eens zo is’. Opgave bij Henk Stok, 020-

6442570 of 
h.stok10@kpnplanet.nl 

 

voorganger: ds Barbara de Groot 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.A. Schuyt 

 
Volgende week zondag gaat ds. J. Doolaard om 10.30 

uur voor. 
Dit zal de laatste dienst zijn waarin hij voorgaat. Na de 
dienst zal er de mogelijkheid zijn om ds. Doolaard te 

bedanken. 
 

 

 

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 


