
ORDE VAN DIENST 
 5e zondag van Pasen 

Pelgrimskerk Amsterdam 
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 

Zondag 15 mei 

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: 



Ons begin is in God, 
scheppende liefde voor alles wat leeft. 

Houd ons vast in uw trouw! 
U gaat als een vriend met ons mee, 

wij lezen U in elkaars gezicht. 
Houd ons vast in uw liefde! 

Geestkracht die ons beweegt 
troost, vervult en verontrust, 

Houd ons vast in uw waarachtigheid! 
Amen 

introïtus: Psalm 98: 1 en 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. 

Gebed 

Kyrië en Gloria: 299e (staand) 

TEKST EN UITLEG 

gebed  

1e schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 - 9 



lied: 320 

2e schriftlezing: Johannes 13: 30 - 38 

lied: 636 

verkondiging 

stilte 

lied: 754 

GEBEDEN 

mededelingen 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

ZENDING EN ZEGEN 

slotlied: 655 

wegzending 



zegen, beantwoord met: 

orgelspel 

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

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

gelegenheid om ds. Doolaard te bedanken. 

Toelichting op de 1e collecte: 
Op adem komen in De Glind 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. 

In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd. 
vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er 

in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 

verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon 
gezin, waarvan de ouders een op- leiding hebben 

om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en 
opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 

ondersteuning bij hun ontwikkeling en 
traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone 

dingen als zwemles, naar school gaan en buiten 
spelen, maar ook door speciale activiteiten waar- bij 



ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaar- 
digheden. Kerk in Actie steunt het werk voor 

kinderen in de gezinshuizen in De Glind.  
Helpt u mee? 

Toelichting op de 2e collecte 

Wijkwerk Pelgrimskerk. 
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. 

De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De be- 
stemming is onder andere voor: muziek en bloemen 

in de kerk, voor zieken, onze website, de liturgieën. 

Overige mededingen 

Uitnodiging voor PGA-B 

gemeentevergadering op 24 mei 
Op dinsdag 24 mei leggen we u in een gemeente 

vergadering in de Kruiskerk de jaarverslagen 2021 
voor van het College van Diakenen en het College 

van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over 

1e collecte 2e Collecte 

Via weblink: 
tiny.cc/mei 22collecte1 

Via weblink: 
tiny.cc/mei22collecte2 

overmaken op: 
NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v.  de Glind 

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. 



de actualiteit van dat moment binnen onze 
kerkgemeenschap. De vergadering begint om 20.00 

uur. De stukken vindt u op de web-site: www.pga-
b.nl. Met een e-mail aan de scriba van de AK 

(scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het 
Kerkelijk Bureau (020 - 641 3648) krijgt u de 

stukken opgestuurd. U kunt ook op afstand 
deelnemen aan deze gemeentevergadering via 

kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Kruiskerk). 

Vrijheidsbrieven 
Na de dienst zijn er weer vrijheidsbrieven te koop. 

De opbrengst gaat naar Amnesty. 

Agenda 

Dinsdag 17 mei 

  - gesprekskring (gaat niet door) 
  - 14:00, Pelgrimskerk; Pastorale ontmoetings- 

dag voor alle vrijwilligers die (pastoraal) 
bezoekwerk doen in de Paas- Kruis- en 

Pelgrimskerk. 

Vrijdag 20 mei 
   - Pelgrimskerk; kannen en kruiken 

voorganger: ds. J.J.A. Doolaard 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: mw. A.G. Visser 

lector: mw. J.M. van Zanten 

http://www.pga-b.nl/
http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl


Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 

10.30 uur voor. 

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 


