
 
 

 
 

 DERTIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
12 september 2021 

 
INTREDE 

Orgelspel: Voluntary II ((slow-allegro) van john Stanley (1713-1786)   

Welkom  

Intochtslied (staande): 273: 1 en 2 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:     Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:     die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o:     God, vol verlangen zien wij naar U uit. 
g:     Hoor, hoe stil wij zijn om naar uw stem te luisteren. 
o:     Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn, 
g:     vandaag en morgen en altijd. 
        Amen. 

Vervolg intochtslied:  273: 3 (de gemeente gaat zitten) 

Kyriegebed 

Glorialied 149, 1 en 2  
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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 en voor de kinderen  
lied 8b, 1, 4 en 5 (kinderlied ook op de beamer) 

Het verhaal van de bloemen 
De stenen verwijzen naar de stad en de toren. Veel soorten en kleuren 
bloemen symboliseren de vele talen.  

Eerste lezing:  Genesis 11: 1-9 

Lied: LB 326, 1, 2 en 4 

Tweede lezing: Marcus 8: 1-21 

Lied: 383, 1, 2 en 3 

Uitleg en verkondiging 

Lied: 837, 1 en 3 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Jeugddiaconaat 

Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale 
werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals 
Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan 
diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren 
voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te 
ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de 
aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Jeugddiaconaat. U kunt ook direct een 
bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e 
collecte. 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
https://tikkie.me/pay/PGAB/oj6vftGqMbtQEi24dwAg24
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2e inzameling kerk: Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop 
Door Kliederkerk, door deze creatieve vorm van kerk-zijn weten gezinnen de 
weg naar haar kerk weer te vinden. Meer dan de helft van de kliederkerk-
bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. 
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan kliederkerk kennis met 
bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. In 
Amstelveen bestaat het Kliederkerk al een aantal jaar. Collecteer mee om 
kliederkerk ook in andere plaatsen te laten groeien. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Kliederkerk. 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: 368g 

 

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, 1, 3 en 5 

Zegen beaamd door ons allen: Amen (gesproken) 

Orgelspel: Praeludium & Fuga in G-Dur  van Johann Schneider (1702-1788)  

https://tikkie.me/pay/PGAB/28CHZLLeUvx9vo3Tpxj8Xr
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst: 
lector: 

collectant: 
deurontvangst en plaatsaanwijzer: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen 
Anita Winter 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Jelte Katsma  
in de Paaskerk 
Marleen Jongeneel 
Heleen Bakker 
Ria Kok van Hall en Annemie van Hamel, Leni Kieft 
Riekus en Ria Kok-van Hall en Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede en Henk van der Meulen 
 

 

 
 

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. Roel Knijf (met ingang van 10 oktober 2021) 
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

