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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 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. 

 

aanvangslied: psalm 33: 1, 2, 8 Kom nu met 

zang 

 

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: Psalm 145: 8 - 18 

 

lied: psalm 72: 1, 2 Geef Heer de koning uwe 

rechten   

 

2e schriftlezing: Matteüs 5: 1 -10 

 

lied: psalm 72: 4, 7 Geef Heer de koning uwe 

rechten 

 



verkondiging 

 

stilte 

 

lied 454 De mensen die gaan in het duister 

 

Gaven en gebeden 

 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Stichting Anna 

Poot 

- 2e collecte voor de Kerk: Eredienst en 

pastoraat in onze gemeente 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

 



a: 

stil gebed  

Onze Vader 

Zending en zegen 

 

slotlied: Lied 978 Aan U behoort o Heer  

 

wegzending 

zegen, beantwoord met 

 

 

 

orgelspel 



 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en iets te drinken. 

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

Toelichting op de 1e collecte 

 

Stichting Anna Poot 

De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -

vooral in Afrika - laat nog veel te wensen 

over. Nog steeds is er een tekort aan 

geschoolde artsen, verpleegkundigen, 

verzorgenden, paramedisch personeel en 

verloskundigen. Als gevolg van het 

artsentekort komt er een aanzienlijk deel van 

de preventie, diagnostiek en behandeling op 

de schouders van verpleegkundigen terecht. 

Door een bijdrage te leveren aan scholing 

van verpleegkundigen en verloskundigen wil 

de stichting de gezondheidszorg verbeteren, 

zorgen dat studerenden zich financieel 

kunnen redden en het toekomstperspectief 

voor jongeren op de arbeidsmarkt 

verbeteren. Helpt u mee? 

U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met  tikkie 1e collecte diaconie 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7p6QZLx2a3WmyDaxJyA9Zs


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. Anna Poot 

 

Toelichting op de 2e collecte  

 

Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - 

Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en 

Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat 

we uit Gods liefde mogen leven en die al 

delend mogen geven. Daar zetten we ons 

met onze pastores gezamenlijk voor in. Met 

onze wekelijkse vieringen (voor de 

Pelgrimskerk-gemeente intussen in de Goede 

Herderkerk) en door om te zien naar elkaar 

en onze buurtgenoten. Betuig uw steun door 

een gift aan deze collecte.  

U kunt ook direct een bedrag (online) 

overmaken met tikkie 2e collecte kerk 

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


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. 

eredienst en pastoraat 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: mw. E. Kok 

organist: dhr. J. van Beusekom 

ouderling: mw. L. Meyer 

diaken: dhr. D. Westra 

lector: mw. J.M. van Zanten 

 

Volgende week zondag gaat ds. De Vries om 

09.30 uur voor. 

agenda voor komende week 

wo 

24-8 

9.00 

Goede 

Herder 

morgengebed 

   

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


 

 

 

 

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 


