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27 oktober 2019
In deze cantatedienst gedenken wij degenen
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’ brengt samen met instrumentalisten
delen uit Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms ten gehore.

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 Als Gij niet zijt
a de grond waarop wij staan
de bron waaruit wij putten
de einder waarheen wij gaan
o Als Gij niet zijt
a waar blijven wij dan
in tijd en eeuwigheid?
Amen.
Deel 1 Selig sind, die da Leid tragen
Zalig zij die treuren
want zij zullen vertroost worden.
Wie met tranen zaaien,
zullen met vreugde oogsten.
Zij gaan heen en wenen,
en dragen edel zaad
en komen met vreugde
en brengen hun schoven.

groet
v De Heer zij met u!
a Ook met u zij de Heer!
inleiding op het gebed om ontferming
v Laat ons de Heer om ontferming aanroepen
en laat ons zijn Naam prijzen,
a want zijn barmhartigheid
redt van de dood.
gebed
lied 413: 3 en 1

TEKST EN UITLEG
gebed van de zondag
Deel 4 Wie lieblich sind deine Wohnungen
Hoe liefelijk zijn Uw woningen,
Heer der heerscharen!
Mijn ziel verlangt en hunkert
naar de voorhoven van de Heer;
mijn lichaam en ziel verheugen zich
in de levende God.
Gelukkig degenen,
die in uw huis wonen,
zij prijzen u altoos.
lezing Openbaring 7: 1-4, 9-17
lied 726
verkondiging
Deel 5 Ihr habt nun Traurigkeit
Gij bent dan nu wel bedroefd,
maar ik zal u terugzien,
en uw hart zal zich verheugen
en uw vreugde
zal niemand u ontnemen.
Ik zal u troosten,
zoals een moeder je troost.
Kijk naar mij:
Ik heb een korte tijd moeite
en gezwoeg gehad
en ik heb veel troost gevonden.
Ik zal u troosten,
zoals een moeder je troost.

GAVEN
mededelingen
inzameling van de gaven:
1e collecte Het Wereldhuis
Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en begeleiding. In
Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen
zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van
mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt advies en begeleiding en zorgt voor taalen computercursussen. De meeste activiteiten worden door de
ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te doen,
verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u hieraan bijdragen?
2e collecte Eredienst & pastoraat
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente
geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de
toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op deze zondag uw bijdrage
gevraagd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die
actief zijn op het terrein van de eredienst
* bij de uitgang busje voor bloemen in de dienst.

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN EN GEBEDEN
De namen van de overledenen worden genoemd. Na elke naam krijgen
nabestaanden van degene die genoemd is de gelegenheid één kaars te
ontsteken. Ten slotte wordt voor geliefden die niet genoemd zijn een laatste
kaars aangestoken.
lied 730
dankgebed
voorbeden, steeds besloten met:
v Zo bidden wij samen:
a:

stil gebed,
Onze Vader
Deel 7 Selig sind die Toten
Zalig zijn de doden,
die in de Heer sterven, van nu aan.
Ja, zegt de Geest
dat zij rusten van hun moeiten,
want hun werken volgen hen na.

ZENDING EN ZEGEN
slotlied 727: 1 koor, 2 allen, 3 allen
wegzending
zegen, beantwoord met:

orgelspel
============================================
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
voorganger: ds. S.H. Lanser
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. S. Langbroek
collectant: dhr. H. Stok
Volgende week zondag gaat ds. J.J.A. Doolaard om 10.30 uur voor.
Robots of engelen, het zijn net mensen!
Robots en artificiële intelligenties, ze komen er aan, ze zijn er al. De
robotisering zal het aanschijn van de aarde dramatisch veranderen. Soms zijn
we enthousiast, vaker een beetje angstig. Wat hier helpt is een flinke portie
moderne angiologie, de middeleeuwse leer over de engelen. Robots en engelen
lijken als twee druppels water op ons, maar verschillen ook van ons in een paar
kleine opzichten: vrijheid, creativiteit, taal, sterfelijkheid, moraliteit...
Op maandag 4 november, 20.00 uur neemt de bekende r.-k.-cultuurtheoloog
Frank G. Bosman, van de Tilburg University, de deelnemers mee naar de
wondere wereld van robots en engelen. Hij doet dit aan de hand van twee
voorbeelden: The Talos Principle en The Turing Test, twee populaire videogames.
Iedereen is van harte welkom in de Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560,
Amsterdam-Buitenveldert. Gratis toegang. Kijk voor meer informatie op
www.pelgrimskerk.nu.
Namen noemen voor de beroepingscommissie
De Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert (PGA-B) bereidt zich er
op voor om twee full time predikanten te gaan beroepen voor de PGA-B als
geheel. We gaan het beroepingswerk uitvoeren met één beroepingscommissie.
Deze beroepingscommissie krijgt de volgende samenstelling: een voorzitter die
door de Algemene Kerkenraad (AK) wordt geworven, drie leden afkomstig uit de
Kruiskerk, drie leden afkomstig uit de Paaskerk en één lid afkomstig uit de
Pelgrimskerk. De AK heeft Alice Stronkhorst bereid gevonden om de taak van
voorzitter op zich te nemen.
U wordt uitgenodigd om uw wijkkerkenraad namen van gemeenteleden aan te
reiken die naar uw oordeel plaats zouden kunnen nemen in de

beroepingscommissie. U heeft tot uiterlijk zondag 17 november de tijd om deze
namen door te geven aan de scriba van uw wijkkerkenraad door het sturen van
een bericht naar scriba@pelgrimskerk.nu, of telefonisch 020-6424567.
Pieter Licht
Scriba AK
Collecte
Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden om de cantatediensten in de
toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Draagt u hieraan mee?
Kringloopmarkt Kruiskerk
vrijdag 8 november van 12.00 – 16.00 uur en zaterdag 9 november 10.00 –
14.00 uur
U bent van harte welkom op deze Kringloopmarkt. Een uitnodigingskaart om mee
te nemen ligt in de kerk. Wilt u ze ook in uw omgeving verspreiden? Graag tot
ziens op deze markt.
Voor eventuele vragen: kringloopmarkt@kruiskerk-amstelveen.nl / tel. 0623824831 of Contacttelefoon Kruiskerk, tel. 06-21124567.
agenda voor komende week
30/10
30/10
30/10
31/10
1/11
2/11

9.00
Goede Herder
10.00
Kruiskerk
20.00
Paaskerk
15.00
Paaskerk
16.30
18.00
Pelgrimskerk
19.00
Goede Herder

morgengebed
Christelijke meditatie
Waar ik je zoek
Bezielde taal voor de betrokken lezer
Kannen en kruiken
Kostje gekocht
Allerzielen

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

