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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 Heer, open onze lippen. 
g Zo zal onze mond uw lof verkondigen. 
o Vanwaar de zon opgaat tot waar zij 
ondergaat, 
g zij de naam van de Heer geprezen. 
Amen.  
 

introïtus: lied 217 De dag gaat open 

 

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: lied 299e 
I=voorganger, II=allen 
bij het gloria gaan we staan 
 

Tekst en uitleg 

 

gebed  

 

1e schriftlezing: Jesaja 45:18,19  

lied: 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen 

 

2e schriftlezing: Lucas 18:1 - 8 

 

acclamatie: lied 339a U komt de lof toe 



verkondiging 

 

stilte 

 

lied: 313 vs. 1, 3, 4 en 5. Een rijke schat van 
wijsheid  

 

Gaven en gebeden 

 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Wijkdoel -
Voedselbank Amsterdam 

- 2e collecte voor de Kerk: Kerk in Actie, 
Zending (Indonesië – Wereldvoedseldag): 
een beter inkomen voor Javaanse boeren 

 

dankgebed  

voorbeden, steeds besloten met: 



v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

 

 

Zending en zegen 

 

slotlied: 756 Laat komen, Heer uw rijk 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 



orgelspel 

 

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

 

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

Toelichting op de 1e collecte 

De Voedselbank heeft als belangrijkste doel 
mensen van voedsel voorzien als ze dat – 
tijdelijk - zelf niet meer kunnen. Zij doen dit 
door voedsel in te zamelen dat anders wordt 
weggegooid. Zij werken alleen met 
vrijwilligers en zijn neutraal en onafhankelijk. 
Via 11 uitgiftepunten in Amsterdam voorzien 
zij 1600 huishoudens, bestaande uit 4000 
personen wekelijks van een zo gezond 
mogelijk voedselpakket. Voor de kosten, 
zoals de huur van het distributiecentrum, 
aanschaf van transportbussen, kantoorkosten 
is men afhankelijk van donaties en giften. 
Steun dit belangrijke werk door een gift aan 
deze collecte. 

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 wijkdoel 

 

Toelichting op de 2e collecte  

Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt 
de Javaanse kerk hen om duurzaam te 
ondernemen en coöperaties op te zetten. 
Tijdens trainingen worden christelijke 
waarden en normen gekoppeld aan het 
bedrijven van landbouw. Door deze 
coöperaties raken boeren minder afhankelijk 
van tussenhandelaren en krijgen ze een 
hogere prijs voor hun producten. Het project 
is zo succesvol dat dit wordt uitgebreid tot in 
Midden-Sulawesi. 



U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken 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 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Wereldvoedseldag 

 

 

agenda voor komende week 

di 18 
okt 

14.30 

Goede 
Herder 

gespreksgroep 
Nelly Versteeg 

wo 19 
okt 

09.00 

Goede 
Herder 

morgengebed 



wo 19 
okt  

16.30 

Goede 
Herder 

Kannen en 
kruiken 

 

 

 

voorganger: drs. Renger Prent 
organist: dhr. B.’t Hart 
ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. J.P. Haalebos 
lector: mw. J.M. van Zanten 

 

 

Volgende week zondag gaat ds. R. Knijff 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  



 


