
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7E
 ZONDAG VAN DE ZOMER 

1 augustus 2021 

 
 

INTREDE 

Orgelspel: Canzona IV van Johann Caspar Kerll (1627-1693) 

Welkom  

Intochtslied (staande): 984: 1, 2  en 4  

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     O Heer, u bent ons licht, ons behoud, Wie zou ik vrezen? 
g:     Bij u Heer, is mijn leven veilig,  
        Voor wie zou ik bang zijn? 
o:    Hoor ons. Heer, als wij tot u roepen 
g:    Als wij uw nabijheid zoeken. 
o:    Laat ons uw goedheid zien. 
G:   Wij wachten op u, Heer, 
       Dapper en vastberaden, 
       Ja, wij wachten op de Heer. Amen 

Lied 93: 1 en 3  (daarna gaat de gemeente zitten)  
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Kyriegebed afgesloten met 367d 

 

Glorialied 147: 1 

HET WOORD 

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

Verhaal en lied voor en met de kinderen  
Lied:  Ik zal er zijn voor jou GZ  199: 1,3 en 4 (kinderlied op de beamer) 

Het verhaal van de bloemen 
Jezus is verbeeld met een witte roos. De gladiolen bij de boot verwijzen naar 
de leerlingen. Gladiolen worden ook wel twaalf apostelen genoemd omdat er 
vaak twaalf bloemen aan een stengel zitten. 

Eerste lezing: Jesaja 43: 1 - 7 

Lied: 107: 14 en 15 

Tweede lezing: Johannnes 6: 16 - 21 

Lied: 352: 1, 2, 7 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 943: 1, 2, 3 en 4 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Stap Verder in Amsterdam Zuidoost 

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 
nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum Stap Verder heeft 
speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder 
geldige papieren. Stap Verder heeft sociale en juridische spreekuren, verwijst 
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mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en biedt 
vrouwen naailessen om in hun eigen inkomen te voorzien. Medewerkers van 
Dokters van de Wereld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen jaar is 
het bezoekersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis samen om 
ook voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld om laptops aan 
kinderen te verstrekken. Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken 
diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders 
terecht kunnen. 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. Stap Verder. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 1e collecte. 

2e inzameling kerk: Wijkwerk 

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 

De organist improviseert over een melodie uit het liedboek 

 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ volgt: 368g 

  
 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/c9JKHaFGs65owt6irGQB75
https://tikkie.me/pay/PGAB/7edrN4Ca7XSLVKmzW8QyDc
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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  864: 1 en 5 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Allegro (3) uit "Concerto del Signr. Tomaso Albinoni"  
van Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
lector: 

leiding kinderen: 
collecte tellen: 

deurontvangst en plaatsaanwijzer: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

Ds. Jaap Doolaard 
Henk van der Meulen 
Lamkje Sminia 
Henk Trommel 
Henk van der Meulen 
Jelte Katsma 
Lena de Man 
Annemie van Hamel en Mathilde van Leeuwen 
Riekus en Ria Kok-van Hall en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Yotam Worede 

 
 

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

