
ORDE VAN DIENST 
1e zondag na Pasen 

 

 
Pelgrimskerk Amsterdam 

Protestantse wijkgemeente 
Buitenveldert 
16 april 2023 

 

Opgang 

orgelspel 
aansteken van de kaarsen  
 

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. God, als wij U zoeken, 
 zijt Gij ons reeds nabij 
 en midden onder ons aanwezig. 
a. Doe onze hoop herleven 
 in Hem die wij hebben herkend 
 bij het breken van het brood. 
o. Wek ons vertrouwen 
 dat Gij zijt: God-met-ons, 
 in Christus onze Heer. 
a. Amen 

introïtus: psalm 81: 1, 2, 3, 4 

groet: 

v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 

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 + II allen, bij het 
gloria gaan we staan) 

 

Tekst en uitleg 

gebed voor de opening van de Schrift 

1e schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-9 (NBV) 

lied: lied 653: 1 en 7 

2e schriftlezing: Johannes 20: 19-31 (NBV) 

lied: lied 601 

overdenking 

stilte 

lied: 634 

 

Gaven en gebeden 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Kerkwebradio 

- 2e collecte voor de Kerk: Jeugd- en 
jongerenwerk in onze gemeente 



dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

slotlied: 608 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 



(kort) orgelspel 

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

Toelichting op de 1e collecte 

Door de Kerkwebradio is het mogelijk om 
thuis de kerkdienst mee te kunnen luisteren. 
Dit wordt zeer op prijs gesteld door mensen 
die door ouderdom en/of ziekte niet meer 
naar de dienst kunnen komen. De diaconie 
stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar 
en betaalt ook de onderhoudskosten van de 
kastjes. De gebruikskosten van ongeveer 
€7,- worden zo mogelijk door de luisteraar 
zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te 
blijven leveren vragen we vandaag uw 
bijdrage.  

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. 
Kerkwebradio 

 

Toelichting op de 2e collecte  

Ook voor de komende periode staan er voor 
het jeugd en jongerenwerk veel vele 
activiteiten op stapel: naast de crèche en 
Kerk op Schoot voor de jongsten kunnen we 
denken aan kinderdiensten, Kliederkerk, het 
verzorgen van tienerdiensten, een 
theaterweekend voor jongeren, het geven 
van basiskatechisatie, het organiseren van 
een Taizéreis, scholenwerk, bezoek aan 
twintigers en het plaatselijk studentenwerk 
(op Uilenstede) vanuit de Taakgroep Jeugd-, 
Jongeren en Studentenwerk (JJS), en voor dit 
alles de verzorging van de PR. Voor velen, 
ook voor ouders, betekent dit een 
kennismaking met Bijbelverhalen en het 
leren ontdekken van de waarde van het 
geloof. De opbrengst van deze collecte is 
bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling 
van deze initiatieven. 

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. Jeugd- en jongerenwerk 

 

 

 

agenda voor komende week 

ma 17-
4 

14.00 

Goede 
Herder 

film: War with 
grandpa 

di 18-4 

14.30  

Goede 
Herder 

gespreksgroe
p o.l.v. Nelly 
Versteeg 

wo 19-
4 

09.30 

Goede 
Herder 

morgengebed 

wo 19-
4 

16.30 

Goede 
Herder 

Kannen & 
Kruiken 



voorganger: dhr. Gerrit Oud 
organist: dhr. B. ‘t Hart 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. D. Westra 
lector: mw. J.A. Schuijt 

 
Volgende week zondag gaat ds. S. Lanser om 

09.30 uur voor. 
 

 

 

 

 
Pelgrimskerk 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 
doorgeven aan: scriba@pelgrimskerk.nu  
 
Wijkdiaconie: NL44 INGB 000 2816593 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Buitenveldert 
 
Wijkkas: NL58 INGB 0000 660904 
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk 


