
ORDE VAN DIENST 

9e zondag van de zomer 

 

 

 

Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente 

Buitenveldert 

14 augustus 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. 

 

drempelgebed: 

o Eeuwige God, 

 wij die U nooit hebben gezien 

a zie ons hier staan 

o Wij die van U hebben gehoord 

a hoor ons aan 

o Uw Naam is dat U mensen helpt 

a wees onze hulp 

o en dat U alles heeft gemaakt 

a maak alles nieuw 

o en dat U 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. Amen. 

 

introïtus: 280: 1, 4, 5, 7 

 

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 

gloria staande  

 

 

Tekst en uitleg 

 

gebed  

 

1e schriftlezing: Jeremia 23: 23-29 

 

antwoordpsalm: 82: 1 en 3 

 

2e schriftlezing: Lucas 12: 49-56 

 

lied: 1012: 1, 3, 5 

 

verkondiging 



stilte 

 

lied: 801: 1, 2, 3, 5, 6 

 

Gaven en gebeden 

 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Wijkdoel 

Pelgrimskerk 

- 2e collecte voor de Kerk: KiA Zending: 

Egypte – de kerk staat op tegen armoede in 

het dorp 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

 

a: 



stil gebed  

Onze Vader 

Zending en zegen 

 

slotlied: 910 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

 

orgelspel 

 



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en iets te drinken. 

 

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

Toelichting op de 1e collecte 

 

Wijkdoel Pelgrimskerk. 

Project Youth to Support. 

Stichting Here to Support heeft in 

Amsterdam het project Youth to Support 

opgezet. Zij ondersteunen jonge 

ongedocumenteerde vluchtelingen, een groep 

die geen specifieke aandacht krijgt van 

andere organisaties. De meeste jongeren 

komen uit Eritrea en wonen –veelal - in een 

24 uursopvang van de gemeente. Zij 

organiseren activiteiten met deze groep, voor 

de ontspanning en om verbinding tussen de 

jongeren te versterken. Tweemaal per week 

wordt voor 25 personen een voedzame 

warme maaltijd gekookt, en daarnaast is er 

fruit, sap, koffie en thee. Ook willen zij 

betere toeleiding tot de zorg faciliteren. Er is 

n.l. weinig toegang tot de reguliere zorg voor 



deze groep terwijl dat hard nodig is. Wij 

rekenen op uw gift voor dit project. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met tikkie 1e collecte diaconie 

 

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. Youth to 

Support. 

 

Toelichting op de 2e collecte  

 

De kerk staat op tegen armoede in het 

dorp. 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is 

er veel armoede. Met een groot 

ontwikkelingsprogramma motiveert de 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7p6QZLx2a3WmyDaxJyA9Zs
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om 

hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken 

aan een betere toekomst. In elk dorp werkt 

de kerk drie tot vijf jaar samen met de 

inwoners aan een betere gezondheidszorg, 

onderwijs en werkgelegenheid. Er worden 

ook alfabetiseringscursussen georganiseerd. 

Ondernemers kunnen kleine kredieten 

afsluiten en huizen worden gerepareerd. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met tikkie 2e collecte kerk 

 

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. Kia Egypte. 

 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7ksU7HKiU2SBkobJRhbaAC
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. B. de Groot 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. R. Freijmuth 

lector: mw. J. Schuijt 

 

Volgende week zondag gaat mw. E. Kok om 

09.30 uur voor. 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

wo 

17-8 

9.00 

Goede 

Herder 

morgengebed 

wo 

17-8 
16.30 DGH 

Kannen en 

kruiken 

 

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 


