
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
4 juli 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel: Praeludium in A-Dur  van Carl Czerny _ 1791-1857) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 146c: 1 en 3 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:    Laat ons, Heer, uw trouw ervaren, 
g:     red ons, zoals U hebt beloofd. 
o:     Met heel ons hart zoeken wij uw gunst. 
g:     wees ons genadig, zoals U hebt beloofd. 
o:     Maak ons uw wegen bekend 
g:     en stuur onze gangen, zoals U hebt beloofd. 
        Amen. 

vervolg Lied  146c: 4 en 7 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed  

Lied 299e 
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HET WOORD 

Zondagsgebed 
v. De Heer is met u, 
a. Zijn Geest in ons midden. 
v. (…)  

Gesprek/verhaal en lied met de kinderen  
Uw woord is lamp voor mijn voet (EL 262) 

Het verhaal van de bloemen 
Vogels in de bomen, brood en vruchten van de aarde. Ronde bloemen 
verwijzen naar de ogen, een houten oor naar de oren. 

Eerste lezing: Deuteronomium 8: 1-6 

Lied 653: 1, 2 en 7 

Tweede lezing: Johannes 6: 28-36 

Lied 534 

Uitleg en verkondiging 

Lied 346: 1 en 3 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Kerk in Actie: Vakantietas - zomerpret voor kwetsbare 

kinderen 

Stel je voor dat je elke zomer je klasgenootjes op vakantie ziet gaan, terwijl jouw 

ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie 

dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon 

voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer 

deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen 

in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de 

projecten 

waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
Helpt u mee? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 
INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
vakantietas. 
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 
  
2e inzameling kerk: Wijkdoel... 

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 / 
Paaskerk / Pelgrimskerk. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 2e collecte. 

De organist improviseert over een lied 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt: lied 333 

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 981 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Praeludium & Fuga in F-Dur (BWV 556) 
 van Johann Sebastian Bach? (1685-1750) 

 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
deurontvangst: 

 en plaatsaanwijzer: 
collecte-teller: 

kopiëren orde van dienst:   
lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

Anita Winter 
Antoinette Kamsteeg 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Jelte Katsma 
Tonneke van der Mede 
Tonneke van der Mede 
Leni Kieft en Mathilde van Leeuwen 
Lena de Man 
Leni Kieft en Tine de Lange 
Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen 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:              vacant 
ambulant predikant:   ds. Fokko Omta, 06-30 34 60 50 - f.omta@protestantsekerk.nl 
scriba kerkenraad:       Henk van der Meulen, 06 55174089; - scriba@kruiskerk- 

amstelveen.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 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

