Orde van dienst

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
13 januari 2019

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 die is, die was, die komt,
die tijd hebt voor mensen,
a tijd van goedheid, zonder einde,
van liefde, eeuwig,
o tijd van de hemel, tijd van het Lam,
tijd van uw geliefde Zoon – uw tijd.
a God die is, die was, die komt –
U bent gekomen –
kom opnieuw en voorgoed. Amen.
introïtus Psalm 2: 1, 2 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 ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
en laat ons zijn Naam prijzen,
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.
kyrië en gloria: 299e (I=kerkgangers bij het orgel, II=allen, gloria staande)

TEKST EN UITLEG
gebed
lezing Jesaja 40: 1-11

lied 158a
lezing Openbaring 12
lied 339c
verkondiging
lied 1012

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven
- 1e collecte: Stichting De Regenboog De kloof tussen arm en rijk. Bij De Regenboog Groep
dromen we van een wereld waarin iedereen voldoende geld heeft om zijn of haar dromen waar
te kunnen maken. In de realiteit werkt Stichting De Regenboog met het idee dat armere mensen
altijd een plek moeten kunnen hebben in de stad. Dat de stad sociaal blijft voor mensen met
minder geld, voor eenzame mensen, voor mensen zonder dak boven hun hoofd. De laatste jaren
neemt de kloof tussen arm en rijk in de stad toe. Een op de vijf Amsterdamse gezinnen leeft op
of onder de armoedegrens. Het centrum van de stad verrijkt en de minder bedeelden
verdwijnen naar wijken buiten de ring. Ontmoetingen tussen arm en rijk vinden niet langer
automatisch plaats. Stichting de Regenboog wil mensen verbinden. Helpt u mee
- 2e collecte Wijkwerk De kosten om de kerk open te houden en te verwarmen worden betaald
uit de Actie Kerkbalans die op 20 januari van start gaat. Het zomer/winterprogramma, de Orde
van dienst , vergaderkosten e.d worden betaald uit de eigen wijkkas. Laat het 2e collectezakje
dan ook niet aan u voorbijgaan.
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
slotlied 755
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
==================================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
Volgende week zondag gaat drs. R.J. Prent om 10.30 voor.
voorganger: ds. S.H. Lanser
organist: dhr. B. ’t Hart
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. J.M. van Zanten
collectant: mw. M.J.C. Hellema
Gemeentevergadering op woensdag 23 januari in de Paaskerk
Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeentevergadering
voor de gehele Protestantse Gemeente in Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-B).
De vergadering wordt gehouden in de Paaskerk van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur.
Er staan in deze bijeenkomst twee punten op de agenda:
1. De nieuwe Plaatselijke Regeling
(zeg maar het lokale ‘huishoudelijk reglement’ van onze gemeente). De bestaande regeling
moest worden aangepast door de veranderde inrichting van de samenwerking tussen de
Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad. De tekst van de nieuwe regeling zal twee weken
voorafgaand aan de vergadering beschikbaar zijn in de kerken. De nieuwe regeling kan u ook
per e-mail worden toegestuurd als u mij dit meldt via scribaak@pga-b.nl;
2. De financiële situatie van onze gemeente nu en in de nabije toekomst.
We komen met onze financiën nadrukkelijk in een andere fase terecht dan we gewend zijn. In
dit onderdeel van de agenda wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de inkomsten en uitgaven
van de PGA-B en op het nog beschikbare vermogen. Er wordt ruim de tijd genomen om ook uw
ideeën te vernemen t.a.v. het verlagen van de uitgaven en/of het verhogen van de inkomsten
van onze kerkgemeenschap. Ook wordt in dit onderdeel van de agenda aandacht besteed aan
het eind 2017 door de AK genomen besluit om de kosten voor het gebruik van de kerkgebouwen
bij uitvaarten en trouwerijen in rekening te gaan brengen.
De Algemene Kerkenraad hoopt zo veel mogelijk gemeenteleden uit onze drie wijkgemeenten te
mogen verwelkomen op deze vergadering. We hebben uw mening en uw ideeën nodig om in het
voorjaar van 2019 samen met het College van Kerkrentmeesters plannen te ontwikkelen m.b.t.
onze financiën en personeel, die we vervolgens in een PGA-B brede gemeentevergadering in mei
2019 aan u willen voorleggen.
Pieter Licht, scriba Algemene Kerkenraad
Ruimte over in je huis en je hart?
Op dit moment zijn er in Amsterdam 900 pleeggezinnen actief, in Amstelveen zijn dit er 60. En
het aantal aanvragen loopt rap op. Voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen
zoekt Stichting Timon christelijke pleegouders in de omgeving van Amsterdam en Amstelveen.

Daarom organiseert Timon een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg op donderdag 31
januari vanaf 19.45u in Amsterdam Zuidoost. Geef je op via www.deeljethuis.nl
Voltooid; nieuw licht op voltooid leven
Steeds weer komt het 'vrijwillige levenseinde' in het nieuws. Soms lijken de grenzen bij iedere
discussie verder op te schuiven. Is dat erg? Waarom? In drie avonden verkennen we met elkaar
vragen rondom vrijwillig levenseinde. We laten ons daarbij leiden door het essay van Bert
Keizer ‘Voltooid; nieuw licht op een zelfgekozen dood’. Bert Keizer is arts en filosoof en bij velen
bekend als columnist van dagblad Trouw.
We gaan er op de avonden vanuit dat u het boekje vooraf gelezen heeft.
Locatie: Paaskerk
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Meer informatie en opgave: Werner Pieterse, 020 – 822 14 44, dspieterse@paaskerkamstelveen.nl
In verband met de gemeenteavond is de eerste bijeenkomst op woensdag 6 februari
(i.t.t. tot eerder bericht)
Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans 2019 start 20 januari
Traditiegetrouw start Actie Kerkbalans op de 3e zondag van het nieuwe jaar, dit jaar op 20
januari. Dan liggen gesorteerde stapeltjes enveloppen klaar om te worden rondgebracht. Helpt u
mee?
Het thema van dit jaar is ‘Geef voor je kerk’. Er gebeurt veel moois in de kerk. Om dat te
kunnen blijven doen hebben wij uw hulp nodig. Met de Actie Kerkbalans vragen wij u om een
ruimhartige financiële bijdrage. Dat helpt om samen gemeente van Christus te zijn!
agenda voor komende week
16/01
18/01

9.00
Goede Herder
16.30
Pelgrimskerk

oec. morgengebed
Kannen en kruiken

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 gaarne doorgeven
aan: liturgie@pelgrimskerk.nu
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