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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, U blijft uw wereld trouw. 
     Gedenk dan de namen die ons uw trouw 
     hebben getoond, 
a   vrouwen en mannen die ons hierin  
     zijn voorgegaan. 
o   Zo roept U elke dag opnieuw mensen 
     om in uw spoor van liefde te dienen. 
     Hier zijn wij, Heer,  
     doe intocht in ons hart 
     en gebruik ons in uw dienst. 
a   Dat wij geen misbruik zullen maken 
     van onze macht of positie. 
o   Dat wij vanuit uw liefde de ander 
     het volle leven zullen schenken.  
a   Amen. 
 

introïtus: psalm 80: 1 en 2 

 



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.  
 

gebed 

Kyrië: 299e (alleen Kyriedeel) 
I=voorganger, II=allen 
 

Tekst en uitleg 

gebed  

inleiding op de lezingen 

1e schriftlezing: 2 Samuël 11: 14-27 

lied: 152: 3 en 7 

2e schriftlezing: 2 Samuël 12: 15b-25 

lied: 738: 1 en 3 

 

verkondiging 



stilte 

lied: 441: 1, 3, 5 en 8 

 

Gaven en gebeden 

mededelingen 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: KiA 
werelddiaconaat, Creëren van banen voor 
jongeren in Libanon, Jordanië en Irak 

- 2e collecte voor de Kerk: Vormings- en 
toerustingswerk in onze gemeente 

 

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

stil gebed  
Onze Vader 



Zending en zegen 

slotlied: 438: 1, 3 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 

KiA Werelddiaconaat: Libanon, Jordanië, 
Irak: Creëren van banen voor jongeren. 

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en 
onder meer terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze 
leven daar in extreme armoede en proberen 
zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw 



bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, 
omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met 
een opleiding in sectoren waar veel vraag is 
naar personeel, of met het opzetten van een 
eigen bedrijf. 

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. KIA Banen 
voor jongeren 

Toelichting op de 2e collecte  

Vormings- en toerustingswerk in onze 
gemeente. 

Ook dit seizoen en in het komende jaar wil 
onze gemeente een bron van inspiratie 
blijven door momenten te creëren van 
bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse 



Bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede 
bijeenkomsten voor meditatief Bijbellezen, 
meditaties, boekbesprekingen en lezingen. 
Daarnaast speciale thema-avonden over 
uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst 
van deze collecte wordt onder andere aan 
deze activiteiten besteed. 

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 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. vorming en toerusting 

Herinnering 

Vergeet alstublieft niet de pakjesactie voor 
Makom en het Stoelenproject. Graag de 
spullen komende zondag 11/12 inleveren in 
de Goede Herderkerk. Bij voorbaat dank! 

 

 



Oproep van de beroepingscommissie 

Zoals u weet is er een vacature ontstaan na 
het vertrek van ds. Werner Pieterse. Daarom 
zijn we op zoek naar een voltijds predikant. 

Nu de profielen van de gemeenten en de 
predikant zijn vastgesteld vragen wij u om 
mee te denken. De informatie over de 
vacature is terug te vinden op de website van 
de kerk: 

https://pga-b.nl/vacature-predikant/ 

Kent u een predikant, die past bij dit profiel 
en zou u het een goed idee vinden dat deze 
predikant naar onze gemeente komt? 

Geeft u dan de naam en de reden waarom 
het zou passen aan ons door via een e-mail 
aan beroepingscommissie@pga-b.nl  

vóór 18 december 2022. 

Namens de beroepingscommissie hartelijk 
dank, 

Alice Stronkhorst 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 

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

 

 

agenda voor komende week 

di 6 dec 

14.00 

Goede 
Herder 

Bijbelkring 
over Paulus’ 
brief aan de 
Romeinen 

wo 7 
dec 

09.00 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 7 
dec 

15.00 

Goede 
Herder 

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 


