Liturgie voor de zomerdienst
Thema “Mensen veel geluk”
(Dit huis vol mensen)

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
30 juni 2019

WELKOM
orgelspel
aansteken van de kaarsen
openingslied “Licht dat ons aanstoot”
LB 601: 1,2,3
openingswoorden
v Ons begin is in God,
scheppende liefde voor alles wat leeft.
a Houd ons vast in uw trouw.
v U gaat als vriend met ons mee,
wij lezen U in elkaars gezicht.
a Houd ons vast in uw liefde.
v Geestkracht die ons beweegt,
troost, vervult en verontrust,
a Houdt ons vast in uw waarachtigheid.
Amen.
lied “Zomaar een dak” LB 276: 1,2,3
bij het thema
lied “Dit huis vol mensen” door Trijntje Oosterhuis (CD/Youtube)
Dit huis vol mensen weet Jij wie het zijn
Ik mag het hopen
Heb Jij ons geteld, ken Jij ons bij name
Dan ben Je de enige

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
lezing Psalm 84

korte overdenking
lied “Zo vriendelijk en veilig als het licht” LB 221:1,2,3
lezing Mattheus 12:46-50 en Johannes 10:14-16
korte overdenking
orgelspel
lied “Zolang er mensen zijn op aarde” LB 981: 1,2,3,4,5

DE MAALTIJD VAN DE HEER
inleidende woorden op het avondmaal
instellingswoorden
gebed om Gods Geest en Voorbeden
acclamatie “Wek mijn zachtheid weer”

stilgebed
onze Vader
vredesgroet
breken en delen van brood en wijn
dankgebed

GAVEN
mededelingen

inzameling van de gaven:
- 1e collecte Stichting Stop Poverty
Stop Poverty werkt samen met Wilde Ganzen en richt zich o.a. op Zuid Afrika,
Mozambique en Oeganda. Oeganda wordt gekenmerkt door extreme armoede,
vooral op het platteland. Zij hebben geen toegang tot basisvoorzieningen zoals
schoon drinkwater, medische zorg en onderwijs. Inmiddels heeft Stop Poverty
met hun school vele honderden kinderen van de allerarmsten voorzien van basisen middelbaaronderwijs en dragen zij via water en solar-projecten bij aan een
betere gezondheid op het platteland.
- 2e collecte Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Het verhaal van God en de mensen en de verbinding met elkaar en met de
schepping vormt de bron voor het aanbod ‘Leren en Bezinnen’ van onze
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Een inspirerend programma
voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert.
De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die
hiervoor worden gemaakt.
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.

ZENDING EN ZEGEN
gedicht “Verberg U niet” LB pagina 717
zending en Zegen
slotlied “Wonen overal” LB 419: 1,2,3
orgelspel
================================================
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: ds. D.J.H. Wolse
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. S. Langbroek
collectant: mw. M.J.C. Hellema
Volgende week zondag gaat ds. H.U. de Vries om 10.30 uur voor.

agenda voor komende week
3/7
3/7
5/7
5/7

9.00
Goede Herder
14.30
Pelgrimskerk
16.30
Pelgrimskerk
17.30
Amstelpark

morgengebed
Zingen met Nelly
Versteeg
Kannen en kruiken
Buitenmaaltijd

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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