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Opgang 

 

orgelspel 

aansteken van de kaarsen  

stilte 



 

bemoediging en drempelgebed: 

o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

a die hemel en aarde gemaakt heeft, 

o Onderricht mij in uw woorden 

   schenk mij leven op uw wegen. 

a Dat uw goedheid mij mag vinden; 

   dat uw heil mijn toekomst wordt. 

o Blijf gedenken wie wij zijn; 

   onze hoop in donkere tijden 

   onze troost als we verdwalen. 

a Laat uw woorden in ons branden 

   als een vuur voor hart en handen. 
Amen. 

 

introïtus: lied 217 

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. 

 

Kyrië en Gloria: 299e 

I=voorganger, II=allen 

bij het gloria gaan we staan 

 

Tekst en uitleg 

 

gebed  

 

uit de profeten: Jesaja 40: 9a, 11 

 



Ziehier, God de HEER [ …] 

Als een herder weidt Hij zijn kudde: 

zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt 
Hij de ooien. 

 

muziek  

 

lezing uit het evangelie: Lucas 15: 1-10 

 

overweging 

 

stilte 

 

lied 388  

 

Gaven en gebeden 

 

mededelingen 



 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: 
Rudolphstichting 

- 2e collecte voor de Kerk: Jong Protestant 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

 

 

 



Zending en zegen 

 

slotlied: lied 837: 1 en 4 

 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 

 

orgelspel 

 

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

 

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

 

 



Toelichting op de 1e collecte 

Rudolphstichting, Ons werk, samen met 
u 

De Rudolphstichting zorgt, samen met een 
trouwe kerkelijke achterban, al meer dan 
honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind 
een plek is waar kinderen en jongeren in 
gezinsverband kunnen wonen en deel 
uitmaken van de dorpsgemeenschap. In 
Jeugddorp De Glind vinden kinderen en 
jongeren weer een veilig thuis in een 
leefomgeving die hen biedt wat ze nodig 
hebben voor herstel en ontwikkeling. 
Rudolphstichting steunt kinderen, 
gezinshuizen en algemene dorpszaken. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met  tikkie 1e collecte 

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 
Rudolphstichting 



Toelichting op de 2e collecte  

Jong Protestant – De kerk: een thuis 
voor jongeren 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des 
te belangrijker dat zij er zich thuis voelen, 
dat ze serieus worden genomen en dat ze 
een volwaardige stem hebben. Onderzoek 
maakt duidelijk dat kerken die hier 
zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht 
hebben op kinderen en jongeren. Daarom 
ontwikkelt Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk, materialen voor jeugdwerkers en 
andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat 
de kerk een plek is waar kinderen en 
jongeren zich gezien en geliefd voelen. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met  tikkie 2e collecte 

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. Jong Protestant 



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 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. 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: mw. P.J. Versteeg 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. J.P. Haalebos 
lector: mw. J.M. van Zanten 
 

 

 

agenda voor komende week 

wo 
14-9 

9.00 

Goede 
Herder 

morgengebed 

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 


