
Orde van dienst voor zondag 31 mei 2020 – Pinksteren 

Digitale uitzending vanuit de Sloterkerk  

Voorganger: ds Martijn van Leerdam Muziek: David Schlaffke (orgel) en Daniël Boothe (viool)  

 

Voor de dienst (9:55) klinkt Sonate in A van Willem de Fesch 

Welkom (diaken) en bemoediging (voorganger) 

Kyriëgebed 

Gloria: Sonate in D van Philipp Telemann: Corrente 

Moment met de kinderen 

Lezing uit de bijbel: Exodus 24 

Muziek: Sonate in D van Philipp Telemann: Sarabanda & Gigue 

Verkondiging  

Muziek: Sonate in D van Philipp Telemann: Allemanda 

Mededelingen 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Zegen 

Na de zegen klinkt op het orgel: Geest van hierboven, lied 675 

 

1e collecte: 
Wijkdiaconie 
2e collecte 
Pinksterzendingscollecte Jonge kerk in Marokko  
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer 
migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. 
Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. 
Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen 
verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van 
mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met 
Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? www.kerkinactie.nl/kerkmarokko 
 
Voor de collectes kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 
t.n.v. Prot. Gemeente inzake Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. 
Geeft u niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters verdeeld. 
 
Namens de Protestantse Kerk Amsterdam brengt de wijkkerkenraad Osdorp-Sloten het volgende 
onder uw aandacht. 
 
“De PKA houdt een onderzoek naar de betrokkenheid en waardering van het streamen van 
kerkdiensten, om te peilen hoe groot de behoefte is, ook na corona. 
Het onderzoek zal plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend en wij vragen u om uw medewerking. 
Voor dit onderzoek is een vragenlijst beschikbaar via www.mediatest.nl/pka2 “ 
 
De wijkkerkenraad dankt u alvast voor uw medewerking. 
 


