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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 Goede God, 

   U, die ons de weg ten leven hebt gewezen, 

   Onderricht ons door uw Woord, 

   Zodat wij een wijs hart krijgen 

   En U kunnen volgen 

   In het voetspoor van Jezus uw Zoon. 

   Dan zullen wij het leven genieten 

   En gaande blijven in verwondering en 
hoop, 

   Dit uur en alle dagen van ons leven. 

a Amen 



introïtus: Psalm 139: 1, 3, 14  

 

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: Deut 30: 15-20 

 

lied: 314 Here Jezus, om uw woord 

 

2e schriftlezing: Luc 14: 25-33 

 

lied: 941 Waarom moest ik uw stem verstaan 

 

verkondiging 

 

stilte 

 

lied: 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 

 



Gaven en gebeden 

 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: 
werelddiaconaat 

- 2e collecte voor de Kerk: wijkwerk 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 



Zending en zegen 

 

slotlied: 909 Wat God doet dat is welgedaan 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

 

orgelspel 

 

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

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

Toelichting op de 1e collecte 

 

Kerk in Actie Werelddiaconaat voor Myanmar: 
een volwaardige plek voor mensen met een 



beperking. Uw gift maakt het mogelijk dat 
mensen met een handicap vaktrainingen 
kunnen 

volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en 
fysiotherapie krijgen. 

U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Myanmar. 

 

Toelichting op de 2e collecte  

 

Pelgrimskerk Wijkwerk. 

De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De 
bestemming is onder andere voor: bloemen 
in de kerk en voor zieken, onze website, de 
liturgieën. 

Heel hartelijk dank voor uw gift. 

U kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 

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



Beroepingsproces 2022: uitnodiging 
voor gemeentevergadering 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor 
een gemeentevergadering op woensdag 21 
september in de Paaskerk om 20.15 uur. 
Het betreft een gemeentevergadering voor 
de gehele Protestantse Gemeente 
Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-
B).  

We beroepen een predikant die deels 
werkzaam zal zijn in de Paaskerk en deels 
binnen het geheel van de PGA-B. Tijdens de 
vergadering staan het predikantsprofiel en de 
wijkprofielen in concept vorm centraal. Op 
basis van deze profielen gaat de 
beroepingscommissie aan de slag. Na een 
korte plenaire inleiding gaan we in kleine 
groepen uiteen om met elkaar in gesprek te 
gaan. Ik benadruk hierbij dat de profielen 
n.a.v. uw opmerkingen bijgesteld kunnen 
worden. Finale goedkeuring door de 
kerkenraden vindt plaats na de 
gemeentevergadering.  

We verwachten dat de wijkprofielen uit 2019 
- met hier en daar enkele aanpassingen - nog 
steeds een goed beeld geven van onze drie 
wijkgemeenten. Voor het predikantsprofiel 



ligt dit anders. In dit concept profiel zullen 
we op onderdelen niet verder gaan dan het 
noemen van enkele aandachtspunten voor 
bespreking in de gemeentevergadering.  

Voor het ‘Paaskerk-gedeelte’ van het 
predikantsprofiel kunnen we in zekere mate 
putten uit het profiel uit 2019. Maar voor het 
‘PGA-B deel’ van het profiel is dat niet het 
geval. Daar zullen we het met elkaar moeten 
hebben over de PGA-B brede taken die de 
nieuwe predikant worden toegedacht en 
welke kwaliteiten en ervaring zij/hij daarvoor 
moet hebben. Hier zullen keuzes gemaakt 
moeten worden, die de kerkenraden niet 
alleen willen maken. Daarvoor hebben we uw 
inbreng nodig. 

Nog twee praktische punten: 

 De teksten van de profielen en een notitie 
over kerkelijke presentie in Amstelveen – 
Buitenveldert komen in de week van 12 
september beschikbaar via de PGA-B 
website en in gedrukte vorm in de kerken; 

 Als het voor u moeilijk is om naar deze 
gemeentevergadering te komen, laat het 
mij weten. We zorgen dan voor uw 
vervoer naar de Paaskerk en terug. 



Pieter Licht 

Scriba PGA-B kerkenraad 

Mailadres: scribaak@pga-b.nl 

Telefoon: 06 83995520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: dhr. E. Citroen 

organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. J. Schuijt 

agenda voor komende week 

wo 7-
9 

9.00 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 7-
9 

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 


