ORDE VAN DIENST
Trinitatis

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
Zondag 12 juni 2022

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.

o. Wij zullen in Gods naam mensen zijn
a. van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
o. Eeuwige liefde in ons midden
a. die ons bezielt
en de aarde verlicht!
Amen
introïtus: lied 276
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 lied 256
Gloria lied 304 (staande)

TEKST EN UITLEG
gebed
1e schriftlezing: Ruth 3: 1-14

Lied 1001
2e schriftlezing: Mattheus 28: 16-20
Lied 602
verkondiging
stilte
lied 791

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

stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 705: 1, 2 en 3
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en iets te drinken.
Toelichting op de eerste collecte:
Edukans, Lessen voor het leven
Stel: door de onzekere coronatijd zijn er spanningen
bij je thuis. Dan lijkt een ruzie met je klasgenoot
met geweld oplossen best logisch. Of je groeit als
meisje op in een wereld waar mannen het voor het
zeggen hebben, stel je de meester dan een vraag
als je iets niet snapt? Zorgen voor goed onder- wijs
betekent, zeker in ontwikkelingslanden, óók
kinderen weerbaar maken.
Kinderen leren zichzelf én anderen beter te
begrijpen en met zelfvertrouwen de wereld in te
gaan. Dat is de gedachte achter onze lessen
‘sociaal-emotioneel
leren’.
Docenten
helpen
kinderen omgaan met hun emoties en voor zichzelf
op te komen. Zeker dat laatste is soms hartstikke
moeilijk. Kinderen willen nou eenmaal graag bij de

groep horen. Maar geen ‘nee’ durven zeggen, kan
nare gevolgen hebben.
Toelichting op de tweede collecte:
Landelijke Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk
samenwerkingsverband waarbij 18 kerken zijn
aangesloten. Vanuit christelijke inspiratie bevordert
de Raad de oecumenische dialoog alsmede onze
gezamenlijke dienst aan de samenleving, met het
welzijn van mensen vooropgesteld. Daarnaast
onderhoudt de Raad relaties met vele kerken
wereldwijd, alsmede met vertegenwoordigers van
andere religies, met overheden, politieke partijen
en tal van maatschappelijke organisaties. De
opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om dit
veelzijdige werk te steunen.
1e collecte

2e Collecte

Via weblink:
tiny.cc/mei22collecte1
overmaken op:
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.
Edukans

Via weblink:
tiny.cc/mei22collecte2
overmaken op :
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.
Raad van Kerken

Contant geven kan via de mandjes bij de uitgang.

Kerkdiensten
19/6 - 10.30 uur laatste dienst in de Pelgrimskerk
26/6 - geen dienst (dienst in de Kruiskerk)
3/7 - 10.30 uur oecumenische dienst in de
Goede Herderkerk
10/7 - 9.30 uur dienst in de Goede Herderkerk
Mededelingen en Agenda
Op 26 juni bent u om 10 uur welkom in de
Kruiskerk. Ds. de Vries. zal dan voorgaan.
Als u vervoer nodig hebt, kunt u dit aanvragen bij
Anita Winter, tel: 020-611 31 80 of e-mail:
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
Zondag 12 juni om 15.00 uur
Afscheidsconcert van Linguae atque Cordis o.l.v.
Bert 't Hart
Dinsdag 14 juni om 14.30 uur (en niet 15.30 uur)
gesprekskring in de Pelgrimskerk
Vrijdag 17 juni 16.30 - 18.00 uur
laatste Kannen en Kruiken bijeenkomst
in de Pelgrimskerk

voorganger: ds. R. Knijff
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: dhr. D. Westra
lector: mw. J.M. van Zanten
Volgende week zondag gaat ds. H.U de Vries om
10.30 uur voor.

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
doorgeven aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
Wijkkas:NL58INGB0000660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert
inzake wijkkas Pelgrimskerk

