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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, 

 

drempelgebed 

o  Hoor ons aan, eeuwige God, 

a  hoor naar ons bidden. 

o  God, die ons hart aanziet, 

    en onze diepten peilt, 

a  blijf ons niet verborgen. 

o  Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 

a  Heer, vergeef ons. 

o  Doe ons herleven en maak ons weer 

nieuw, 

a  geef ons uw genade. 

o  Breng ons in het reine met U en met 

elkaar. 

a  Zegen ons met vrede en 

    laat lichten uw aangezicht. Amen. 

 



introïtus: Psalm 116: 1, 2, 3, 8 

 

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=voorganger, II=allen 

bij het gloria gaan we staan 

 

 

Tekst en uitleg 



 

gebed  

 

1e schriftlezing: Jona 2 

 

lied 215: 1-3 

 

2e schriftlezing: Lucas 11: 1-12 

 

lied 215: 4-7 

 

verkondiging 

 

stilte 

 

lied 880 

 

 

Gaven en gebeden 



 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Stoelenproject 

- 2e collecte voor de Kerk: Nederlands 

Bijbelgenootschap 

 

dankgebed  

 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

 

a: 

 

 



stil gebed  

 

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

 

slotlied 903: 1, 4, 6 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

 

orgelspel 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en iets te drinken in de 

Pastoreskamer. 



 

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

 

 

 

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u 

uw collectebijdragen kunt deponeren. 

 

Toelichting op de collectes 
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Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige 

avond- en nachtopvang van Amsterdam. De 

opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. 

Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen 

in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 

vrijwilligers verzorgen we ieder jaar 10.000 

overnachtingen. Hiervoor zijn we volledig 

afhankelijk van subsidie en donaties. Iedere 

financiële bijdrage is welkom! Het bestuur en 

de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, 

iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar 

voorzieningen voor onze bezoekers. Wilt u ons 

steunen met een donatie? 

U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie 

Nederlands Bijbelgenootschap 

 

Nederlands Bijbelgenootschap 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

(NBG), dat in 2021 door fusie is voortgekomen 

uit het Nederlands Bijbelgenootschap, brengt 

de Bijbel dicht bij mensen in binnen- en 

buitenland. Dat doet men door de Bijbel te 

vertalen in begrijpelijke en moderne taal, deze 

beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden 

over de Bijbel te geven en mensen de 

relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Een 

van de projecten nu is: Bijbels voor 

vluchtelingen wereldwijd. Daarom vandaag een 

collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen! 

U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met tikkie 2e collecte kerk 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)


 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw 

mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op 

onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 

NL32 INGB 0000 

5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v 

Stoelenproject 

 

 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw 

mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op 

onze website:  

https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 

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

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v 

NBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

di 26 14.30 
gesprekskring 

over ‘Rust’ 

wo 27 

09.00 

Goede 

Herder 

morgengebed 

https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


 

voorganger: mw. P.J. Versteeg 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 

diaken: mw. A.G. Visser 

lector: mw. J. van Zanten 

 

Volgende week zondag gaat mw. P.J. 

Versteeg om 09.30 uur voor. 

 

 

 

 

Pelgrimskerkgemeente 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: scriba@pelgrimskerk.nu  

 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 6609 04 

t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 

inzake wijkkas Pelgrimskerk 


