VIERDE ZONDAG VAN DE HERFST
18 oktober 2020
INTREDE
Welkom
De gemeente gaat staan
Intochtslied: Schrijvers voor gerechtigheid: `Met open armen”
Bemoediging en toenaderingsgebed
v: zoals het Licht ons elke morgen nieuw wil groeten,
wek zo mij, en geef ons Licht deze morgen
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,
Laat aan mij en ons allen duidelijk worden dat u ons altijd nabij bent en
blijft.
Licht van vrede en gerechtigheid, leer ons nieuwe wegen zoeken en gaan
Daartoe is uw Woord ons vandaag gegeven.
Om op te staan uit dit heden om op weg te gaan naar een hoopvolle
toekomst.
g: amen
Lied 146: 1,2, 4, 5 (zanggroep)
Kyriegebed: 301a
Glorialied: Lied 150 (zanggroep)

(de gemeente gaat zitten)

HET WOORD
Zondagsgebed
v: De Heer is met u
a: Zijn Geest in ons midden
v: …
Gesprek met de kinderen en Lied (door de zanggroep)
“Deze dag, is een bijzondere dag ” uit de Samenleesbijbel
Verhaal van de bloemen:
Lampionnetjes symboliseren het vuur van de Geest. Het vuur dat wij nu
hard nodig hebben om vol te houden, door de coronacrisis heen, tot er een
nieuwe tijd aanbreekt.
Eerste lezing: Jesaja 61:1-3
Lied 772: 1, 2, 4 (door de zanggroep)
Tweede lezing: Lukas 4:14-21
Lied 305: (door de zanggroep)
Uitleg en verkondiging
Lied 1001 (door de zanggroep)

GAVEN EN GEBEDEN
Het verhaal van de diaconie:
1e collecte, Diaconie: Kerk in Actie: Landbouw Rwanda
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig
zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters
werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een
trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge
samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen
zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun
economische positie te verbeteren, zodat zij hun
gezin kunnen voeden en geld hebben om hun
kinderen naar school te laten gaan.
www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse
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Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e
collecte.
2e collecte, Kerk:
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en willen u
toch de kerkdienst niet laten missen. Via
Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering
verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. De
collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van
Kerkdienstgemist.nl.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53
ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e
collecte.
Tijdens de collecte speelt de organist/pianist een improvisatie op het thema
Dankgebed en Voorbeden
Na ‘ … zo bidden wij samen…’: volgt,(gezongen door de zanggroep)
‘Heer, onze Heer, wij bidden u verhoor ons’(lied 367e)
Stil gebed
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 1005(door de zanggroep)
Zegen
g: Amen
Orgelspel

Het verlaten van de kerk gebeurt per rij van achterste naar voorste.
Let op de aanwijzingen van de medewerkers en houdt afstandvan elkaar
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Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
ouderling:
diaken:
organist:
leiding kinderen:
lector:
deurontvangst, plaatsaanwijzer:
collecteren:
lay-out,kopiëren orde van dienst:
liturgische bloemschikking:
geluid- en beeldtechniek:

ds. Corine Sloots
Mareke Kniep
Cor Omta
Frits Heil
Herma Hemminga
Benjamin Omta
Annemie van Hamel, Mathilde van Leeuwen
Rob de Jong
Marleen Oostlander, Tine de Lange en Leni Kieft
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer
Freek de Vries en Timo Omta

Wijkgemeente Kruiskerk Van der Veerelaan 30a 1181 RB Amstelveen
www.kruiskerk-amstelveen.nl & www.facebook.com/kruiskerk-amstelveen
Voor pastorale en andere vragen:
Contact Kruiskerk:
telefoon 06-21 12 45 67 of contact@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkpredikant:
ds. Sieb Lanser, 020-453 4540; lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ambulant predikant: ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl
scriba kerkenraad:
vacant; - scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
ouderenpastor:
Trudy Joosse-Ridder, 06-83 35 49 24 - ouderenpastor@pga-b.nl
koster:
Marian van Leeuwen, 06-429 25 149 - koster@kruiskerk-amstelveen.nl
berichten voor Kruispuntjes:
tot dinsdag 18.00 uur opgeven via Contact Kruiskerk,
06-21 12 45 67 , of via de mail: mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
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