Orde van dienst

Pelgrimskerk Amsterdam
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert
22 september 2019
In deze dienst zullen Nelly Versteeg en Gerrit Oud worden aangesteld als
gemeenteleden die in voorkomende gevallen kunnen voorgaan in diensten van
Woord en gebed voorafgaande aan een begrafenis of crematie.

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 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.
introïtuslied: psalm 84: 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 onze nood en die van de wereld
en laat ons zijn Naam prijzen,
a want zijn barmhartigheid redt van de dood.

kyrie: lied 301k (I=voorganger; II=allen)
gloria (staande): lied 302: 1, 3 en 4

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
lezing uit de thora: Leviticus 25: 35-38
lied: psalm 112:1 en 3
lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 5: 9-11a, 14-15, 20-21 (eigen vertaling)
9 Wij stellen wij er een eer in, hetzij thuis (in ons aardse lichaam), hetzij
buitenshuis (bij de Heer), God welgevallig te zijn. 10 Want wij moeten allen voor
de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder terugontvangt
wat hij door middel van zijn lichaam verricht heeft – naar wat hij verricht heeft,
hetzij goed, hetzij kwaad.
11 Aangezien wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, proberen wij de
mensen te overtuigen. 14 Want de liefde van Christus drijft ons, 15 daar wij tot
deze overtuiging gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen
gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor
zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt.
20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God door onze mond u oproept;
in naam van Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen! 21 Hem die geen
zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wíj zouden
worden gerechtigheid van God in Hem.
lied: gezang 91: 1 en 2 (Lvdk)

2 Immers daarom is Hij ons voorgegaan,
is Hij gestorven, is Hij opgestaan.
Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft
opdat Hij ons met Hem het leven geeft.

En levenden en doden allebei
zijn onderworpen aan zijn heerschappij.
lezing uit het evangelie: Lucas 16: 1-10
lied 339a
verkondiging
stilte
lied 843

AANSTELLING IN DE BEDIENING VAN VOORGANGER IN
UITVAARTDIENSTEN

inleiding
vragen
gebed
zegen
aanvaarding:
v Gemeente, wilt u Gerrit Oud en Nelly Versteeg
in uw midden ontvangen met de hun
toevertrouwde taak,
hen dragen in uw gebeden
en hen hooghouden in hun dienstwerk?
a Ja, dat willen wij.
lied 361: 1, 2, 5 en 7

GAVEN EN GEBEDEN
mededelingen
inzameling van de gaven:
1ste collecte Landelijk Vredeswerk
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de
afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar
heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan
vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan
oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen
en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
2e collecte Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze
wijkkas. De opbrengst is onder andere bestemd voor de liturgieën, zomer/
winterprogramma, vergaderkosten etc.

* 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 422
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
==============================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. P.J. Versteeg
collectant: mw. M.J.C. Hellema
Volgende week zondag is er een oecumenische viering in de Pelgrimskerk. Ds.
H.U. de Vries gaat om 10.30 uur voor.
Come Together
Beproefd recept: eenieder neemt van thuis een gerecht mee en samen wordt het
gedeeld, na een middag met activiteiten voor jong en oud. Come Together is een
initiatief van de gezamenlijke kerken in Amstelveen. Deze keer gaan we samen

luisteren naar het verteltheater. We luisteren niet alleen, we gaan ook zingen,
kijken, denken en knutselen. Wat gebeurt er met Haas en de schildpad? Conchita
vertelt, Monica zingt en Niels maakt muziek.
Kom je ook? Zaterdag 28 september 14.00 - 18.00 uur, Paaskerk,
Augustinuspark 1. Meer informatie en aanmelding:
vluchtelingen@rkamstelland.nl
AmstelveenSpreekt start 23 september
Maandag 23 september start een nieuw Amstelveens initiatief:
AmstelveenSpreekt. Drie bestaande Amstelveense netwerken (BV Amstelveen,
Stichting Stadsverhalen en iMove) bundelen de krachten. Doel van
AmstelveenSpreekt is maandelijks events te organiseren voor en door
Amstelveners waarin verdieping, ontmoeting en verbinding centraal staan. 23
september trapt de BV Amstelveen af: een interactieve talkshow over verbinding
en ontmoeting in Amstelveen. Een talkshow waarin Amstelveners aan het woord
komen over de mate waarin zij verbinding ervaren in Amstelveen. Met diverse
interviews en bijdragen van o.a. burgemeester Tjapko Poppens, Frénk van der
Linden, één van de beste Nederlandse interviewers en stadsdominee Werner
Pieterse. Laat je verrassen, discussieer mee en ontmoet 23 september andere
betrokken Amstelveners. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) in
boekhandel Venstra, Stadsplein 102A, 1181 ZM Amstelveen. Na afloop is er
vanaf 19:00 uur een borrel om elkaar verder te ontmoeten en door te praten. De
volgende bijeenkomst is op 28 oktober (en niet op 14 oktober zoals in Present
staat vermeld).
Leeskring: Waar ik je zoek - woensdag 2 oktober 20.00 uur, Paaskerk
Woensdag 2 oktober start de leeskring Waar ik je zoek. Afgelopen jaar verscheen
het tweede boek van Werner Pieterse: Waar ik je zoek. Verhalen van zwervers,
koningen, moeder en kind. De grootste Bijbelverhalen met beelden en korte
toelichtingen staan hierin verteld. Het boek wordt 'langzaam’ gelezen in drie
avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek over vooraf gelezen
passages. Deze activiteit uit het ‘bovenwijkse’ programma Leren en bezinnen in
lezingen en kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert en alle andere belangstellenden. Weet u welkom op
woensdag 2, 16 en 30 oktober, 20.00 - 21.30 uur in de Paaskerk Amstelveen,
Augustinuspark 1. Meer informatie bij ds. Werner Pieterse, dspieterse@paaskerkamstelveen.nl
agenda voor komende week
23/9
25/9
25/9
27/9

18.00
boekhandel
Venstra
9.00
Goede Herder
10.00
Kruiskerk
16.30
Pelgrimskerk

AmstelveenSpreekt
morgengebed
Christelijke meditatie
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
Wijkdiaconie: NL44INGB0002816593 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Buitenveldert
Wijkkas:NL58INGB0000660904
t.n.v. Protestantse Gemeente Buitenveldert inzake wijkkas
Pelgrimskerk

