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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  Wek uw kracht, God, en kom ons 
bevrijden. 
a  Zie ons, gedoog ons, laat ons niet 
vallen. 
o  Dat wij niet leven gevangen in leegte. 
a  Dat wij niet vallen terug in het stof. 
o  Roep onze namen dat wij U horen, 
a  dat wij herademen, dat wij U leven.  
    Amen. 
 

introïtus: psalm 137: 1 en 4 

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 137 
 
lied: 137a 
 
2e schriftlezing: Romeinen 12: 17-21 
 
lied: 974: 1, 4 en 5 
 
verkondiging 
 
stilte 
 
lied: 713: 1, 3 en 4 
 

Gaven en gebeden 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Zorg- en 
hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert 



- 2e collecte voor de Kerk: Landelijk 
pastoraat: Samen gedenken in dorp of 
stadswijk 

dankgebed  
voorbeden, steeds besloten met: 
v Zo bidden wij samen: 
a: 

stil gebed  
Onze Vader 
 

Zending en zegen 

slotlied: 1012 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 

 



(kort) orgelspel 

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

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

Toelichting op de 1e collecte 

 

Zorg- en hulpverlening Amstelveen-
Buitenveldert 

Ondanks alles wat er in onze maatschappij is 
geregeld aan voorzieningen komt het toch 
voor dat mensen door de mazen van het net 
vallen. Soms komen ze in contact met een 
diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen 
kan adviseren en doorverwijzen naar 
instanties. Of ze worden financieel een stukje 
op weg te helpen, als er geen andere 
mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de 
maatschappelijke problemen gesignaleerd en 
doorgegeven naar overheid en samenleving. 
Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het 
heft in handen te nemen 

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. Zorg- en 
Hulpverlening 

 

Toelichting op de 2e collecte  

 

Landelijk pastoraat: Samen gedenken in 
dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk in Nederland bieden aan 
het einde van het jaar steeds vaker 
gedachtenismomenten aan voor wijk- of 
dorpsbewoners die te maken hebben (gehad) 
met verlies en rouw. Deze vorm van 
pastoraat geeft mensen de gelegenheid om 
samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, 
waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend 
oor is. Oog hebben voor mensen buiten en 



binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel 
van gemeente zijn. 

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met tikkie 2 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. landelijk pastoraat 

 

Diaconie 

De PGA-B doet mee aan de 
adventskaartenactie, die is opgezet door Kerk 
in Actie ten behoeve van vluchtelingen in 
binnen- en buitenland. 
De bedoeling en de wijze van uitvoering vindt 
u op de uitgereikte handleiding. 
De actie wordt door de diaconie aanbevolen. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. S. Lanser 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. J.P. Haalebos 

lector: mw. J.M. van Zanten 
 

Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries 
om 09.30 uur voor. 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

di 22 nov 

14.00 

Goede 
Herder 

Bijbelkring over 
Paulus’ brief 
aan de 
Romeinen 

wo 23 
nov 

09.00 

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 


