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ORDE VAN DIENST 
3e adventszondag 

 

 
Pelgrimskerkgemeente Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente Buitenveldert 
11 december 2022 

 

Op deze een-na-laatste zondag voor Kerstmis, zondag ‘Gaudete’ (‘Verheug u!’, ook wel ‘vóór-
kerstfeest’ genoemd), mogen we al even delen in de vreugde van het naderende kerstfeest.  
De dienst van vandaag heeft het karakter van een ‘Ceremony of Lessons and Carols’, een 
aan de anglicaanse traditie ontleende viering waar advents- en kerstliederen worden 
afgewisseld met bijbellezingen. In deze viering wordt niet gepreekt: lezingen en liederen 
verkondigen reeds op eigen wijze het evangelie van de komst van Gods Zoon in de wereld.  
Vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ brengt, begeleid door harpmuziek, de verschillende 
delen ten gehore uit ‘A Ceremony of Carols’, een door de Britse componist Benjamin Britten 
op muziek gezette verzameling van laat-middeleeuwse carols. 
 

Opgang 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
 

koor en harp: A Ceremony of Carols, Benjamin Britten (1913-1976), op.28 (1942), dl.1 en 2 

 

1. Procession (bij de opgang): Hodie Christus 
natus est  
Hodie Christus natus est, hodie Salvator 
apparuit. 
Hodie in terra canunt angeli, laetantur 
archangeli. 
Hodie exsultant justi dicentes: Gloria in 
excelsis Deo. 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 
 
Heden is Christus geboren, heden is de 
Verlosser verschenen. 
Heden zingen de engelen op aarde en 
verheugen zich de aartsengelen. 
Heden juichen de rechtvaardigen, zeggend: 
Eer aan God in de hoge. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
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2. Wolcum Yole! (anoniem, 14e eeuw) 
 
Wolcum, wolcum, wolcum be thou hevenè 
king. 
Wolcum Yole! Wolcum, born in one morning, 
Wolcum for whom we sall sing! 
Wolcum be ye, Stevene and Jon, 
Wolcum, Innocentes every one, 
Wolcum, Thomas marter one. 
Wolcum be ye, good Newe Yere, 
Wolcum, Twelfthe Day both in fere. 
Wolcum, seintes lefe and dere. 
Wolcum Yole, wolcum Yole, wolcum! 
Candelmesse, Quene of bliss, 
Wolcum bothe to more and lesse. 
Wolcum, wolcum, wolcum be ye that are here. 
Wolcum Yole, wolcum alle and make good 
cheer, 
Wolcum alle another yere. Wolcum Yole, 
wolcum! 
 
 
 
 
 

 
 
Welkom, welkom, welkom aan u, hemelse 
Koning. 
Welkom, kersttijd! Welkom Hem, geboren op 
een morgen, 
welkom Hem voor wie wij zullen zingen! 
Welkom bent u, Stefanus1 en Johannes2, 
welkom, onschuldig vermoorde kinderen3, 
ieder van u, 
welkom, Thomas de martelaar4. 
Welkom bent u, goed Nieuwjaar, 
welkom, Twaalfde Dag5, beide gezond en wel. 
Welkom, geliefde en dierbare heiligen. 
Welkom kersttijd, welkom kersttijd, welkom! 
Maria-Lichtmis6, koningin van de 
gelukzaligheid, 
welkom, zowel bij hen die meer als hen die 
minder zijn. 
Welkom, welkom, welkom bent u die hier 
aanwezig bent. 
Welkom, kersttijd, welkom allen en wees 
vrolijk, 
welkom allen in weer een nieuw jaar. Welkom 
kersttijd, welkom! 

 

bemoediging: 

o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 

drempelgebed: 

o. Almachtige God, 
 voor U liggen alle harten open, 
 alle verlangens zijn U bekend 
 en geen geheim is voor U verborgen. 
 Zuiver de overleggingen van ons hart 
 door de ingeving van uw heilige Geest, 
 zodat wij U van harte liefhebben 
 en grootmaken uw heilige Naam. 
a. Amen 
 

 

                                                           
1 Gedenkdag 26 december. 
2 Gedenkdag 27 december. 
3 Gedenkdag 28 december. 

4 Thomas Becket, gedenkdag 29 december. 
5 Of Driekoningen (6 januari). 
6 Of Presentatie van Jezus in de tempel (2 februari). 
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introïtus: psalm 85:1 en 3 

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 zijn ontferming aanroepen, 
a want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

kyriegebed, gevolgd door lied 463: 6, 7 en 8 

Rondom het Woord 

gebed van de zondag 
 
1e lezing: Jesaja 7:10-14 (Een meisje zal zwanger worden als teken van Gods trouw) 
 
10 En de Heer ging voort tot Achaz te spreken: 11 Vraag voor u een teken van de Heer, uw 
God, diep in het dodenrijk of boven in den hoge. 12 Maar Achaz zei: Ik zal er geen vragen, 
en de Heer niet verzoeken. 13 Toen zei hij [Jesaja]: Hoor toch, huis van David! Is het u niet 
genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? 14 Daarom zal de Heer zelf u 
een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de 
naam Immanuël geven. 

 

A Ceremony of Carols, 3. There is no Rose 
(anoniem, 14e eeuw) 
 
There is no rose of such vertu as is the rose 
that bare Jesu, 
Alleluia, alleluia. 
For in this rose conteinèd was heaven and 
earth in litel space, 
Res miranda, res miranda. 
By that rose we may well see there be one 
God in persons three, 
Pares forma, pares forma. 
The aungels sungen the shepherds to: 
Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo, 
Gaudeamus, gaudeamus. 
Leave we all this werldly mirth, and follow we 
this joyful birth, 
Transeamus, transeamus, transeamus.  
Alleluia, res miranda, pares forma, gaudeamus. 
Transeamus, transeamus, transeamus. 
 
 

Er is geen roos die zo deugdzaam is als de 
roos is die Jezus droeg, 
halleluja, halleluja. 
Want in die roos werd in slechts weinig ruimte 
hemel en aarde omvat, 
verwonderlijke zaak, verwonderlijke zaak. 
Door die roos mogen we duidelijk inzien dat er 
één God is in drie personen, 
gelijk van aard, gelijk van aard. 
De engelen zongen tot de herders: 
Eer in de hoge, eer in de hoge aan God; 
laten wij ons verheugen, laten wij ons 
verheugen. 
Zeggen wij dan allen de vrolijkheid van deze 
wereld vaarwel, en gaan wij op zoek naar deze 
heuglijke geboorte; 
laten we er heengaan, laten we er heengaan, 
laten we er heengaan. 
Halleluja; verwonderlijke zaak; gelijk van aard; 
laten wij ons verheugen. 
Laten we er heengaan, laten we er heengaan, 
laten we er heengaan. 
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2e lezing: Kolossenzen 3:15-16 (Lofzang in het hart om de vrede van de Messias) 

15 De vrede van Christus, waartoe u immers in één lichaam geroepen bent, regere in uw 
harten; en wees dankbaar. 16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat u in alle 
wijsheid elkaar leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen 
zingende, God dank brengt in uw harten. 

 

A Ceremony of Carols, 4a. That Yongë Childe 
(anoniem, 14e eeuw) 
 
That yongë child when it gan weep with song 
she lulled him asleep. 
That was so sweet a melody it passèd alle 
minstrelsy. 
The nightingalë sang also. Her song is hoarse 
and nought thereto. 
Whoso attendeth to her song and leaveth the 
first, then doth he wrong. 

 
 
Dat jonge Kind, toen het begon te huilen, 
wiegde zij Hem met een lied in slaap. 
De melodie daarvan was zo zoet dat zij alle 
instrumentale muziek overtrof. 
Ook de nachtegaal zong. Haar muziek klinkt 
hees en is niets daarmee vergeleken. 
Alwie luistert naar háár lied en aan het eerste 
voorbijgaat, doet daar verkeerd aan. 

 

A Ceremony of Carols, 4b. Balulalow 
(Wiegelied) (James, John & Robert 
Wedderburn, 16e eeuw) 
 
O my deare hert, young Jesu sweit, prepare 
thy creddil in my spreit, 
And I sall rock thee to my hert, and never mair 
from thee depart. 
But I sall praise thee evermoir with sanges 
sweit unto thy gloir; 
The knees of my hert sall I bow, and sing that 
richt Balulalow. 

 
 
 
O mijn dierbaar hartsverlangen, zoete kleine 
Jezus, bereid uw kribbe in mijn geest, 
en ik zal u wiegen dichtbij mijn hart, en nooit 
meer van u weggaan. 
Maar ik zal u voor altijd prijzen met zoete 
zangen tot uw eer; 
de knieën van mijn hart zal ik buigen, en het 
ware wiegelied zingen. 

 
3e lezing: Lucas 1:26-35 (Maria’s messiaanse Kind van Godswege verwekt) 

26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, 
genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, 
uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. 28 En toen hij bij haar 
binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, u begenadigde, de Heer is met u. 29 Zij 
ontstelde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. 30 En de 
engel zei tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want u hebt genade gevonden bij God. 31 En 
zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. 32 
Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem 
de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob 
heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34 En Maria zei tot de 
engel: Hoe zal dat gebeuren, daar ik geen omgang met een man heb? 35 En de engel 
antwoordde en zei tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon van 
God genoemd worden. 
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A Ceremony of Carols, 5. As Dew in Aprille 
(anoniem, c. 1400) 
 
I sing of a maiden that is makèles: 
King of all kings to her son she ches. 
He came also stille there his moder was 
As dew in Aprille that falleth on the grass. 
He came also stille to his moder’s bour, 
As dew in Aprille that falleth on the flour. 
He came also stille there his moder lay, 
As dew in Aprille that falleth on the spray. 
Moder and maiden was never none but she: 
Well may such a lady Goddes moder be. 
 

Ik zing van van een maagd die onvergelijkelijk 
is: 
de Koning van alle koningen verkoos zij tot 
haar zoon. 
Hij kwam zo stil daar waar zijn moeder was, 
als dauw in april die neervalt op het gras. 
Hij kwam zo stil tot zijn moeders schoot, 
als dauw in april die neervalt op de bloem. 
Hij kwam zo stil daar waar zijn moeder 
neerlag, 
als dauw in april die neervalt op de twijg. 
Moeder én maagd was nooit iemand behalve 
zij: 
terecht mag zo’n vrouwe moeder Gods zijn. 

 

4e lezing: Jesaja 9:1-6a (Een koninklijk Kind komt zijn volk bevrijden) 
1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis, straalt een licht. 2 U hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot 
gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men 
juicht bij het verdelen van de buit. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn 
schouder, de staf van zijn verdrukker, hebt U verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke 
schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een 
prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de 
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

A Ceremony of Carols, 6. This Little Babe 
(Robert Southwell, † 1595) 
 
This little Babe so few days old, is come to rifle 
Satan’s fold. 
All hell doth at his presence quake, though he 
himself for cold do shake; 
For in this weak unarmed wise the gates of 
hell he will surprise. 

With tears he fights and wins the field, His 
naked breast stands for a shield; 
His battering shot are babish cries, His arrows 
looks of weeping eyes, 
His martial ensigns Cold and Need, and feeble 
Flesh his warrior’s steed. 

 
 
Dit kleine Kind, zo weinige dagen oud, is 
gekomen om Satans schaapskooi leeg te 
plunderen. 
Heel de hel schudt in zijn aanwezigheid, 
ofschoon Hij zelf trilt van kou; 
want op deze zwakke, onbewapende wijze zal 
Hij de poorten van de hel overrompelen. 
Met tranen bevecht en overwint Hij het 
strijdtoneel, zijn naakte borst geldt als een 
schild; 
zijn beukende schoten zijn kinderlijke kreten, 
zijn pijlen de blikken van huilende ogen, 
zijn oorlogsvaandels zijn Kou en Behoefte, en 
kwetsbaar Vlees is zijn strijdros. 

 

 

 



6 
 

His camp is pitched in a stall, His bulwark but a 
broken wall; 
The crib his trench, haystalks his stakes; of 
shepherds he his muster makes; 
And thus, as sure his foe to wound, the angels’ 
trumps alarum sound. 

My soul, with Christ join thou in fight; stick to 
the tents that he hath pight. 
Within his crib is surest ward; this little Babe 
will be thy guard. 
If thou wilt foil thy foes with joy, then flit not 
from this heavenly Boy. 
 
 

Zijn legerplaats is opgeslagen in een stal, zijn 
bolwerk is niet meer dan een kapotte muur, 
de kribbe is zijn loopgraaf, hooistengels zijn 
zijn schutpalen; herders maakt Hij tot zijn 
wapenschouw; 
en evenzo, om zeker zijn vijand te kunnen 
verwonden, geven de engelentrompetten het 
strijdsignaal. 
Mijn ziel, sluit u bij Christus aan in het 
gevecht; blijf dicht bij de tenten die Hij heeft 
opgeslagen. 
Binnen zijn kribbe is het zekerste verweer; dit 
kleine Kind zal uw bewaker zijn. 
Indien u uw vijanden met vreugde wilt 
afweren, wijk dan niet van deze hemelse 
Jongen. 

 

A Ceremony of Carols, 7. Tussenspel (harp) 

5e lezing: Lucas 2:1-7 (Het Kind wordt geboren in een dierenvertrek) 
1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het 
gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen 
Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten 
inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, 
naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het 
geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
die zwanger was.6 En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat 
zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 
 
A Ceremony of Carols, 8. In Freezing Winter 
Night (Robert Southwell, † 1595) 
Behold, a silly tender babe, in freezing winter 
night, 
In homely manger trembling lies. Alas, a 
piteous sight! 
The inns are full; no man will yield this little 
pilgrim bed. 
But forced he is with silly beasts in crib to 
shroud his head. 
This stable is a Prince’s court, this crib his chair 
of State; 
The beasts are parcel of his pomp, the wooden 
dish his plate. 
The persons in that poor attire his royal liveries 
wear; 
The Prince himself is come from heaven; this 
pomp is prized there. 
With joy approach, O Christian wight, do 
homage to thy King, 
And highly praise his humble pomp, wich he 
from Heaven doth bring. 

 
Zie, een kind, zonder verstand nog en teder, 
ligt op een winterse vriesnacht 
in een eenvoudige stal te trillen. Ach, wat een 
meelijwekkend gezicht! 
De herbergen zijn vol, niemand is bereid deze 
kleine pelgrim een bed te geven. 
Genoodzaakt wordt hij om met verstandeloze 
beesten in een kribbe zijn hoofd te verbergen. 
Deze stal is een prinselijk hof, deze kribbe zijn 
Rijkszetel; 
de beesten maken deel uit van zijn praal, de 
houten nap is zijn schotel. 
De mensen daar in hun arme kledij dragen zijn 
koninklijk livrei; 
de Prins zelf is uit de hemel gekomen; deze 
praal wordt daar op prijs gesteld. 
Nader met vreugde, o christenmens, breng eer 
aan uw Koning, 
en geef hoog op van zijn nederige praal, die 
Hij uit de hemel meebrengt. 
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6e lezing: Johannes 1:1-5, 9-13 (De Messias komt tot zijn schepping) 
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was 
in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door Hem geworden en zonder Hem is ook niet één 
ding geworden dat geworden is. 4 In Hem was leven en het leven was het licht der mensen; 
5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. 9 Het 
waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende tot de wereld. 10 Hij was in de 
wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij 
kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Maar allen die Hem 
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun die 
in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van 
een man, maar uit God geboren zijn. 

A Ceremony of Carols, 9. Spring Carol (William 
Cornish, † 1523) 
 
Pleasure it is to hear iwis, the birdes sing, 
The deer in the dale, the sheep in the vale, the 
corn springing. 
God’s purvayance for sustenance, it is for man, 
it is for man; 
Then we always to give him praise, and thank 
him than. 

 
 
Het is een genot, jazeker, om de vogels te 
horen zingen, 
de herten in het dal, de schapen in de vallei, 
het koren dat opschiet. 
Gods voorziening voor het levensonderhoud: 
zij is er voor de mens, zij is er voor de mens; 
dus moeten we Hem altijd lof brengen en Hem 
dan danken. 

 

7e lezing: Romeinen 5:12, 15, 18-19, 20b-21 (Vrijspraak en leven door het sterven van Jezus 
Messias) 
12 Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde 
de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. 15 
Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want indien door de 
overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de 
gave, bestaande in de genade van de ene Mens Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig 
geworden. 18 Daarom dan, zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot 
veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle 
mensen tot vrijspraak ten leven. 19 Want, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens 
zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer 
velen rechtvaardigen worden. 20b Waar de zonde toenam, is de genade meer dan 
overvloedig geworden, 21 opdat, zoals de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de 
genade als koning zou heersen door de gave van de vrijspraak die leidt tot het eeuwige 
leven, door Jezus Christus, onze Heer! 

A Ceremony of Carols, 10. Deo Gracias 
(anoniem, 15e eeuw) 
 
Deo gracias! Deo gracias! 
Adam lay ibounden, bounden in a bond; 
Four thousand winter thought he not to 
long. 
Deo gracias! Deo gracias! 
And all was for an appil, an appil that he 
tok, 
As clerkes finden written in their book. 

 
Dank aan God! Dank aan God! 
Adam lag gebonden, gebonden in een 
band; 
vierduizend winters achtte hij niet te lang. 
Dank aan God! Dank aan God! 
En dat alles om een appel, een appel die 
hij nam, 
zoals geestelijken het geschreven vinden 
in hun Boek. 
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Deo gracias! Deo gracias! 
Ne had the appil take ben, the appil take ben, 
Ne hadde never our lady a ben hevene quene. 
Blessed be the time that appil take was. 
Therefore we moun singen: 
Deo gracias! Deo gracias! Deo gracias! Deo 
gracias! 
 
 

Dank aan God! Dank aan God! 
Wanneer de appel niet genomen was, de appel 
genomen was, 
dan was onze vrouwe nooit hemelse koningin 
geweest. 
Gezegend de tijd dat die appel genomen werd. 
Daarom moeten wij zingen: 
Dank aan God! Dank aan God! Dank aan God! 
Dank aan God! 

 

mededelingen 

Gebeden 

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

 
stil gebed  
Onze Vader 

Zending en zegen 

slotlied: gezang 125:1 en 3 

 

 
 
 
3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

wegzending 
zegen, beantwoord met: 
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A Ceremony of Carols, 11. Recession (bij het 
weggaan): Hodie Christus natus est 
Hodie Christus natus est, hodie Salvator 
apparuit. 
Hodie in terra canunt angeli, laetantur 
archangeli. 
Hodie exsultant justi dicentes: Gloria in 
excelsis Deo. 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 
 
Heden is Christus geboren, heden is de 
Verlosser verschenen. 
Heden zingen de engelen op aarde en 
verheugen zich de aartsengelen. 
Heden juichen de rechtvaardigen, zeggend: 
Eer aan God in de hoge. 
Halleluja! Halleluja! Halleluja! 

 

orgelspel 

 

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

Bij de uitgang staan twee mandjes, waarin u uw collectebijdragen kunt deponeren. Een 
derde mandje is bestemd voor de adventspakjesactie, die dit jaar samen met de Kruis- en 
Paaskerk gehouden wordt. 
Wilt u bovendien een bijdrage geven voor de ondersteuning van onze muzikale diensten? Wij 
stellen uw gave zeer op prijs! U kunt haar overmaken naar bankrekeningnummer NL58INGB 
000 066 0904 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam-Buitenveldert, wijkkas 
Pelgrimskerkgemeente, o.v.v. ‘muziek op de zondagmorgen’. Hartelijk dank! 

Toelichting op de 1e collecte 

KiA Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die 
naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter 
de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid 
organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de 
veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten 
komen. 
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 asielzoekerscentra 

Toelichting op de 2e collecte  

Communicatie in onze gemeente. De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We 
moeten onze doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler onder de 
aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons kostbaar en waardevol is en hoe 
breng je dat over. In de jonge kerk was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele 
brieven over de hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu 
is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen 
gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen 
communiceren. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud van 
de website, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald. 
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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. Communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. H.U. de Vries 
organist: dhr. B.’t Hart 

ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. S. Langbroek 

muzikale medewerking: 
vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 

Ireen van Bijnen, sopraan 
Merel Naomi, harpiste 

Bert ’t Hart, cantor-organist 
 

Volgende week zondag gaat drs. Renger Prent om 09.30 uur voor. 

 

 

 

 

agenda voor komende week 

di 13 dec 
14.00 

Goede Herder 
Film Green Book 

di 13 dec 
14.30 

Goede Herder 

Gespreksgroep 
met Nelly Versteeg 

wo 14 dec 
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 


