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Vieringen op zondag
De zondagse viering begint om 10.30 uur. De viering is een eucharistieviering of een 
woord-, gebed- en communieviering. Na afloop van de viering is er op zondag de mogelijk-
heid om koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Vieringen door de week
Een keer in de vier weken is er een woord-, gebed- en communieviering op dinsdag. 
Daarna is er, onder leiding van pastor Ph. Kint, een geloofsgesprek in de Pastoreskamer.

Morgengebed
Iedere woensdag wordt om 9.00 uur in De Goede Herder het getijdengebed 
gebeden. Het gebed leent zich goed voor oecumenische ontmoeting. Het 

morgengebed is een onderdeel van het aloude gebed van de Kerk en gaat terug tot op de 
eerste eeuwen van het christendom. Na afloop ontmoeten we elkaar bij koffie en thee in de 
Pastoreskamer.

Open Kerk
Wist u dat onze kerk op werkdagen gewoon open is (10.00-16.00 uur)! U kunt er terecht om 
te bidden, te mediteren en een kaarsje op te steken voor allen die het zo nodig hebben.

Het Woord spreekt
Samen Bijbellezen en over de teksten van gedachten wisselen is inspiratie 
voor een gelovig leven. Onder leiding van pastor Kint komen we, doorgaans 

op de tweede donderdag van de maand bijeen om ons over de Bijbel te buigen. Iedereen 
is op deze avonden van harte welkom. De lezingen van de eerstkomende zondag worden 
dan besproken van 16.00 - 17.45 uur in de Pastoreskamer van De Goede Herder.

De Goede Herder
Rooms Katholiek (RK)

Van Boshuizenstraat 420, 1082 BA Amsterdam, tel. 642 08 43
Postadres: Zeelandstraat 25, 1082 BV Amsterdam 
Website: www.goedeherderamsterdam.nl
E-mail: secretariaat@goedeherderamsterdam.nl
Pastor: Phil Kint, e-mail: pastor@goedeherderamsterdam.nl
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april
wo 01 15.00 P Lezing: Rood 
vr 03 18.00 P Kostje geKocht 
zo 05 10.30 G Palmpasen 
ma 06 19.30 G  Oecumenische 

boeteviering 
do 09 16.00 G Het Woord spreekt 

mei
vr 01 18.00 P  Kostje geKocht 
wo  13 15.00 P  High Tea
do 14 16.00 G Het Woord spreekt
zo 31 10.30 P Gezamenlijke dienst 

juni 
vr 05 18.00 P Kostje geKocht
do 11 16.00 G Het Woord spreekt 
di  02 20.00     Over de persoon en
  09 en 16     het werk van Christus 

in de Paaskerk

Meer informatie en actuele berichten 
vindt u op www.pelgrimskerk.nu

Contactgegevens
De Goede Herder
Pastor Phil Kint  tel. 020 - 642 08 43,  mobiel: 06 - 13 624 227
Ypke Broek   ypkebroek@gmail.com

Pelgrimskerk
Dr. Harmen U. de Vries tel.  020 - 686 91 41  (spreekuur: ma-do: 9-10 uur)
Irene Hillers tel. 020 - 642 82 43
Wil Kruijswijk tel. 020 -  642 77 03 wilkru@xs4all.nl
Janny Schuijt tel. 020 - 644 10 65 janny.schuijt@upcmail.nl
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Kerkdienst op zondag
Aanvang diensten 10.30 uur. Kinderopvang tijdens de dienst op afspraak. 
Wilt u gebruik maken van de kinderopvang? Geef dit door aan Wil Kruijswijk. 
Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken. Er is een cantorij om de diensten 
muzikaal te ondersteunen. Repetitie: vrijdag van 13.00 - 14.30 uur onder leiding van 
cantororganist Bert ’t Hart. Inlichtingen bij Gina Visser, tel. 683 49 40

Bijzondere diensten in de Pelgrimskerk
Op verschillende zondagen verleent het vocaal ensemble Linguae atque 
Cordis onder leiding van Bert ’t Hart medewerking aan de dienst. Dit ge-

beurt regelmatig (zie de muziekfolder in de kerk, de website of Present).

Kannen en Kruiken 
Iedere vrijdag, vrije inloop van 16.30 - 18.00 uur: ontmoeten, verbinden en een praatje 
onder het genot van een drankje (niet op 10 april, Goede Vrijdag). 

Kostje geKocht 
Iedere eerste vrijdag van de maand om 18.00 uur: gezamenlijke maaltijd. 
Kosten € 7,00. Uiterlijk woensdag ervoor opgeven bij Wil, Janny of Irene. 

Activiteiten op Uilenstede, Ziel en Zaligheid
De Pelgrimskerk is samen met het Studentenpastoraat actief op Uilenstede 
en studentenhuisvesting in Buitenveldert. Onze studentenwerkers orga-
niseren daar activiteiten, waaraan studenten met allerlei achtergronden 

meedoen. Voor actuele informatie: André van der Galiën, tel. 06 - 23 379 685.

Pelgrimskerk
Protestantse wijkgemeente Buitenveldert (PKN) 

Van Boshuizenstraat 560, 1082 BA Amsterdam, tel. 020 - 642 49 95
Postadres: Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam 
Koster: S.P. Doolaard, tel. 06 - 26 746 350
Website: www.pelgrimskerk.nu, e-mail: pelgrimskerk@chello.nl
Predikant: dr. H.U. de Vries, tel. 020 - 686 91 41, e-mail: hudevries@xs4all.nl
Telefonisch spreekuur: ma t/m do van 9.00 tot 10.00 uur. 
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De volgende afkortingen zijn gebruikt:

G  =  De Goede Herder
P  =  Pelgrimskerk

 Agenda

2019
september
do 26 10.30    Cobra, halte lijn 5, De 

Boelelaan 
zo 29 10.30 P Gezamenlijke dienst

 
oktober 
wo 02 11.30   infobalie Station Zuid 

voor Alledagkerk en 
Bijbels Museum

vr 04 18.00 P Kostje geKocht 
ma 07 14.00 G Film: Pope Francis
do 10 16.00 G Het Woord spreekt
ma 21 14.00 G Film: The Good Lie

november 
vr 01 18.00 P Kostje geKocht 
za 02 19.00 G Allerzielen
di 05 10.00    infobalie Station Zuid 

voor Leiden
do 14 16.00 G Het Woord spreekt 
ma 18 14.00 G Film: The Idol
di 26 14.00 P Kring ds. De Vries 
 
december 
zo 01 10.30 G Gezamenlijke dienst
vr 06 18.00 P Kostje geKocht
dI 10 14.00 P Kring ds. De Vries
do 12 16.00 G Het Woord spreekt
za 14 11.00 P Adventbijeenkomst
ma 16 14.00 G Lezing F. van de Loo 
ma 16 19.00 G Boeteviering
di 24 19.00 G Kinderkerstviering 

2020
januari 
vr 03 18.00 P Kostje geKocht 
do 09 16.00 G Het Woord spreekt 
ma 13 14.00 G Film: Hidden Figures
di 14 14.00 P Kring ds. De Vries
do 23 19.00   Generatieproeverij, 

Uilenstede
zo 26 10.30 P Gezamenlijke dienst
di 28 14.00 P Kring ds. De Vries

februari 
vr 07 18.00 P  Wintermaaltijd met 

Straatklinkers 
di 11 14.00 P Kring ds. De Vries
do 13 16.00 G Het Woord spreekt
za  15 12.00   De Nieuwe Poort, 

Valentijn 
ma 17 14.00 G  Film: Between 

Strangers
wo 19 14.30 P Zingen met Nelly 
di 25 14.00 P Kring ds. De Vries 
wo 26 19.00 G Aswoensdagviering

maart
vr 06 15.00 P Wereldgebedsdag
vr 06 17.30 P Kostje geKocht 
di 10 14.00 P Kring ds. De Vries
do 12 16.00 G  Het Woord spreekt  
di 24 14.00 P Kring ds. De Vries
di 31 14.30 P Bezinningsmiddag
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onze fouten en tekorten. We erkennen dat wij zelf ook oorzaak van lijden kunnen zijn 
voor onze medemens en de wereld. Wij zoeken de stilte en vragen de Heer zich over 
ons te ontfermen. Datum: maandag 6 april om 19.30 uur in de Pelgrimskerk.

Do/ 23-04 Botanische tuin in de lente
Om 10.00 uur verzamelen we in de wintertuin voor koffie/thee en een des-
kundig verhaal over dit seizoen. We kijken rond, kopen een plantje (voor 
wie dat wil) en sluiten om ±12.00 uur af bij het winkeltje.  
Kosten: koffie/thee met lezing € 5. Adres: Van der Boechorststraat 8, achter 

VUmc. Donderdag 23 april om 10.00 uur. Opgeven voor zondag 19 april bij Wil of 
Janny

 
Wo/ 13-05 High Tea in Namibië
Ja, we gaan weer genieten van een High Tea, niet in Engeland maar in de 
Pelgrimskerk met beelden uit Namibië, een land met een bijzondere natuur. 
Tussen de hapjes en thee toont Henk Stok foto’s van Namibië en vertelt 

erover. Kosten € 5. Woensdag 13 mei om 15.00 uur in de Pelgrimskerk. Opgeven 
voor 10 mei bij Wil of Irene.

Di/ 02-06 Christus in het NT
Drie avonden over de persoon en het werk van Christus. Over Christus 
wordt in het Nieuwe Testament uitvoerig gesproken. Wie is Hij en wat bete-

kenen zijn leven, lijden en opstanding voor de gemeente en voor de wereld? Leiding: ds. 
H.U. de Vries. Data: dinsdag 2, 9 en 16 juni van 20.00 tot 21.30 uur in de Paaskerk. 

Za/ 15-02 Valentijnsdag
Rondom Valentijdsdag trakteren de werkers van de Zuidas u op een fijne 
middag vanaf 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Debussylaan nr. 2-6 op de 
Zuidas, vlakbij het Station Zuid. Opgeven één week tevoren bij Irene of Wil. 
Vervoer nodig? Bel Wil. 

Lunchconcert Thomaskerk
Elke tweede en vierde dinsdag van 12.30 -13.00 uur kunt u gratis het 
lunchconcert bijwonen. Kerk open vanaf 12.00 uur. Vanaf halte lijn 5 loopt u 
in vijf minuten naar de Prinses Irenestraat.

Vreugdehof
Ds. B. Sneep leidt opnieuw een bijbelkring in Vreugdehof. Als u belangstel-
ling hebt, informeert u bij Vreugdehof voor de juiste data.
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Gezamenlijke  
vieringen
Pelgrimskerkgemeente &  
De Goede Herderparochie

Zo/ 29-09 Vredeszondag
10.30 uur: dienst van Schrift en Tafel in de Pelgrimskerk.  
Met medewerking van vocaal ensemble Linguae atque Cordis.

Zo/ 01-12 1e Adventszondag
10.30 uur: dienst van Schrift en Tafel in De Goede Herder.

Zo/ 26-01 Afsluiting Week van gebed voor de eenheid van de christenen
10.30 uur: dienst van Schrift en Tafel in de Pelgrimskerk.

Ma/ 06-04 Begin Stille Week
19.30 uur: oecumenische boeteviering in De Goede Herder.

Zo/ 31-05 Pinksteren
10.30 uur: dienst van Schrift en Tafel in de Pelgrimskerk. 

Do/ 26-09 Cobra’s vergeten wederhelft
Start van het winterprogramma in het Cobra museum. Cobra is in de 
geschiedenis van kunstenaars vooral een mannenbolwerk. Toch doen de 
kunstwerken van vrouwen er wel degelijk toe. Dit is te zien in de tentoon-
stelling: Nieuwe nuances: vrouwelijke kunstenaars in en rond Cobra.  

We drinken eerst koffie/thee en bekijken de tentoonstelling. Kosten: ov- kaart en 
museum. Neem ov- en museumkaart mee. Vertrek: 10.30 uur bij tramhalte lijn 5, halte 
De Boelelaan. Uitstappen Stadshart Amstelveen (geef het door als u elders opstapt). 
Opgeven bij Wil of Irene. Donderdag 26 september om 10.30 uur.

Wo/ 02-10 Bezoek Alledagkerk en Bijbels Museum
We wonen een viering bij in de Alledagkerk aan het Begijnhof. Na de dienst 
van een half uur eten we een – zelf meegenomen – broodje voorin de kerk. 
Daarna lopen we in een kwartier naar het Bijbels Museum voor de tentoon-
stelling: Dit is mijn verhaal. Jonge christenen over Geloof, Hoop en 

Inspiratie. Verzamelen: 11.30 uur infobalie Station Zuid en reizen met metro 52 naar 
Rokin/Spui. Daarna weer een kwartiertje teruglopen met de metro. Opgeven bij Wil of 
Janny. Woensdag 2 oktober, verzamelen: 11.30 uur.  



Wo/ 26-02 Aswoensdagviering
Op aswoensdag begint de veertigdagentijd naar Pasen. Een tijd op weg naar betekenis 
en zin van ons mens-zijn. Wij tooien ons met de as van de vergankelijkheid, de palmtak-
jes van vorig jaar. Door te komen tot inkeer en omkeer, zullen we ‘herleven’, echt leven. 
Woensdag 26 februari om 19.00 uur in De Goede Herder.

Vr/ 06-03 Wereldgebedsdag 
Wereldwijd bidden vrouwen voor vrede. Deze oecumenische viering in de 
Pelgrimskerk wordt voorbereid door mensen uit De Goede Herder en de 
Pelgrimskerk. De liturgie is deze keer gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe. 

Zoals u gewend bent, is de Wereldwinkel aanwezig. Vrijdag 6 maart, de viering be-
gint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. 

Di/ 31-03 Bezinningsmiddag ‘Prangende theologische vragen’
Geloven in God kan houvast en vertroosting geven, maar stelt ons ook voor allerlei 
vragen. Sommige, zoals de vraag naar de zin van het lijden, kunnen klemmend zijn. In 
het vorige seizoen zijn tijdens de eerste bijenkomst enkele van deze vragen ter sprake 
gekomen. Op verzoek van veel deelnemers wordt in het komend seizoen een tweede 
bijeenkomst belegd, waarin opnieuw vanuit de hoofdlijnen van de bijbelse theologie op 
een aantal vragen een antwoordrichting gezocht. Hebt u zelf vragen die u ter sprake wilt 
brengen? Neem dan ruim van te voren contact op met ds. De Vries. 
Dinsdag 31 maart van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Pelgrimskerk

 Wo/ 01-04 Lezing: Rood
In het verhaal over rood wordt onze dubbelzinnige houding ten opzichte van 
de oudste kleur in de kunst zichtbaar: Liefde, Strijd en Geloof. Opvattingen 

over deze kleur en de kleurkeuze van kunstenaars worden gemengd met de intrige-
rende geschiedenis van de kleurpigmenten. Mevrouw Marianne Roodenburg geeft deze 
lezing. Zij is beeldend kunstenaar. Woensdag 1 april om 15.00 uur in de Pelgrims-
kerk. Kosten: € 5,- 

Zo/ 05-04 Palmpasen 
Op deze zondag zijn alle kinderen (groot en klein) met hun zelfgemaakte 
palmpaasstok van harte welkom in de viering. Vooraf gaan we in optocht 
door de kerk. Zondag 5 april om 10.30 uur in De Goede Herder.

Ma/ 06-04 Oecumenische Boeteviering 
Op de eerste dag in de Goede of Stille Week bezinnen wij ons op het lijden van Jezus 
en het lijden van zovele medemensen in onze wereld. We bidden om vergeving voor 
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Ma/ 07-10 Film: Pope Francis, a Man of His Word
Paus Franciscus begeeft zich op een persoonlijke reis om zijn  
hervormingswerk te presenteren en de mondiale vraagstukken van 

vandaag te beantwoorden. Van zijn diepe bezorgdheid over de armen en ongelijkheid 
van rijkdommen tot zijn betrokkenheid bij milieukwesties, sociale rechtvaardigheid en 
oproepen tot vrede. Maandag 7 oktober om 14.00 uur in De Goede Herder. 

Ma/ 21-10 Film: The Good Lie
Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van een jonge vluchteling uit de 
Soedanese burgeroorlog. Samen met drie lotgenoten gaat hij naar de VS, 

waar hij een nieuw bestaan hoopt op te bouwen. Ze ontwikkelen een bijzondere vriend-
schap met hun maatschappelijk werkster. Maandag 21 oktober om 14.00 uur in De 
Goede Herder. 

Za/ 02-11 Allerzielen
Op Allerzielen, gedenken wij in het bijzonder onze dierbaren die in het afgelopen jaar 
van ons zijn heen gegaan. Wij weten ons over de dood heen verenigd met onze lieve 
doden. Na afloop van de viering krijgen de nabestaanden de kruisjes van de overle-
denen terug. In de viering bidden wij ook tot Onze Heer voor allen die al langer uit ons 
midden zijn. Zaterdag 2 november om 19.00 uur in De Goede Herder.

Di/ 05-11 Leiden en de Lakenhal
Leiden, de Sleutelstad, heeft een prachtig museum, de Lakenhal. Dat is 
onlangs weer geopend na een restauratie en uitbreiding. Rembrandt, die 
zijn carrière in zijn geboortestad begon, staat er de komende tijd centraal. 
We gaan de tentoonstelling “Jonge Rembrandt – Rising Star” bezoeken. 

Een wandeling of rondvaart door het historische centrum is een mooie aanvulling op 
het museumbezoek. Op dinsdag 5 november om 10.00 uur verzamelen bij infobalie 
op Station Zuid. Kosten treinreis met korting € 10,-, museum met museumkaart, lunch, 
drankje, eventueel rondvaart. Opgeven voor 3 november bij Irene of Wil.

Ma/ 18-11 Film: The Idol
Mohammed Assaf, de Palestijnse zanger, zag zijn droom werkelijkheid 
worden toen hij in 2013 de talentenjacht Arab Idol won. Hij reisde vanuit 

het vluchtelingenkamp in de Gazastrook naar Egypte om mee te doen aan het televisie-
programma. Het kostte hem twee dagen om ongezien door de grenscontroles te komen 
en was toen te laat voor de audities. Toen hij echter in de lobby van het hotel begon 
te zingen, werd besloten dat hij alsnog mee mocht doen. Maandag 18 november om 
14.00 uur in De Goede Herder.



Di/ 26-11 Studiekring ds. De Vries
De brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen zijn late brieven van de 
apostel Paulus met een grote overeenkomst aan thematieken, die in ver-
schillende contexten aan de orde worden gesteld. In beide brieven nemen 

Christus, de verlossing die Hij bewerkt heeft, en de nieuwe levenswijze van de gemeen-
te in verbondenheid met Hem een centrale plaats in. Leiding: ds. H.U. de Vries.
Data en tijd: dinsdagmiddagen van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur: 26 november, 10 
december, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 en 24 maart in de Pelgrimskerk. 

Za/ 14-12 Adventbijeenkomst 
De jaarlijkse Adventbijeenkomst in de Pelgrimskerk is op zaterdag 14 december, aan-
vang 11.00 uur. In november verschijnt een formulier waarmee u zich kunt aanmelden.

Ma/ 16-12 Lezing en presentatie door Frank van de Loo
Het Kerstgebeuren in de Nederlandse schilderkunst van de zestiende- en 
zeventiende eeuw.  

Voor velen is het kerstfeest het middelpunt van de winter. Er wordt naar uitgezien. In de 
kerk, de familie, maar ook in het zakenleven wordt het grondig voorbereid. Vervolgens 
wordt het met aandacht en met luister gevierd. Wezenlijk draait alles om de evangeliën 
van Lucas en Mattheus.  
Daar gaat de lezing dan ook van uit. Elke ontwikkeling binnen de verhalen wordt op de 
voet gevolgd door voorstellingen ontleend aan de schilderkunst van de Lage Landen. 
Vlaamse meesters, zoals Pieter Breughel en Rogier van der Weyden en ook Hollandse 
meesters als Rembrandt, Jan Steen en Honthorst komen aan de orde, alles met dia’s. 
Maandag 16 december om 14.00 uur in De Goede Herder.

Ma/ 16-12 Boeteviering 
In de adventtijd kijken we uit naar de komst van een mensenkind. Hierin zegt God ons 
zijn liefde toe. Maar staan we voor de komst van het Kerstkind ook open? In deze  
viering proberen we te kijken naar onszelf en vragen wij God om vergeving voor onze 
verwijdering van zijn liefde. Maandag 16 december om 19.00 uur in De Goede Her-
der.

Di/ 24-12 Kerstviering voor en met kinderen 
Op Kerstavond 24 december is er voor kinderen een viering. Ook de klein-
sten zijn welkom. De aanwezige kinderen mogen – als zij dit willen – mee-
spelen in de opvoering van het kerstspel. Er worden kerstliedjes gezongen. 

Dinsdag 24 december om 19.00 uur in De Goede Herder. 
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Ma/ 13-01 Film: Hidden Figures 
Het verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die werken bij 
NASA. Ze weten belangrijke wiskundige data te leveren om de eerste suc-

cesvolle ruimtemissie te realiseren. Hierdoor hersteld het vertrouwen van de natie en 
het inspireert mensen om groots te dromen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
Maandag 13 januari om 14.00 uur in De Goede Herder. 

Do/ 23-01 Generatieproeverij op Uilenstede
De Pelgrimskerk en Ziel en Zaligheid organiseren een generatieproeverij 
waar jong en oud elkaar ontmoeten. We gaan met elkaar in gesprek, delen 
en leren van elkaars kennis, ervaring en denkwijze en eten samen. Kosten 

€ 10. Donderdag 23 januari om 19.00 uur. Opgeven voor 19-01 bij Wil. (ook als je 
mee wilt rijden).

Vr/ 07-02 Wintermaaltijd
Volgens traditie, nu voor de zevende keer, samen zingen, samen eten. En 
we doen iets met het thema: schone, duurzame stad. Neem een dingetje 
mee dat u op straat vond of schrijf een gedichtje. We maken hiervan een 

collage en hangen het aan de wand. Kosten € 10,-. U betaalt dan ook iets voor onze 
gasten. Vrijdag 7 februari, inloop 17.00 uur. Maaltijd 18.00 uur. Opgeven: uiterlijk 02 
-02 bij Irene, Janny of Wil.
 

Ma/ 17-02 Film: Between Strangers
We zien het verhaal van drie vrouwen: Olivia wil kunstenares zijn, maar zit 
vast in een liefdeloos huwelijk. Catherine is cellist die haar vader moet con-

fronteren met zijn criminele daden. Nathalie is fotojournaliste, zij ontdekt de waarheid 
achter de foto die haar carrière maakte. Met Sophia Loren, Mia Sorvino en Malcolm 
McDowell. Maandag 17 februari om 14.00 uur in De Goede Herder.

Wo/ 19-02 Zingen met Nelly
Het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ (2013) wilde tekortkomin-
gen van het liedboek voor de kerken uit 1973 opheffen. Een van de beper-

kingen was dat vrouwen zich niet altijd aangesproken voelden in beeld en benamingen. 
Er werd gezongen over Gods zonen, over broeders, over God als vader en koning. Hoe 
klinkt de stem van vrouwen in de liturgie in het nieuwe liedboek? Hoe verrijken teksten 
melodieën van vrouwen? Die vragen bepalen de keuze van de liederen van deze mid-
dag. Nelly Versteeg licht bijzonderheden van een tiental liederen toe en begeleidt het 
samen zingen. Woensdag 19 februari om 14.30 uur in de Pelgrimskerk. 


