
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

NEGENDE ZONDAG VAN DE HERFST 
14 november 2021 

 
INTREDE 

 
Orgelspel: ‘Fantasia in d-mineur’ van Georg Philipp Telemann (1681-1767) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 130 a  ‘Uit angst en nood stijgt mijn gebed’ 

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

o: God keer u om naar ons toe 
g:      want wij zijn het wachten moe 
o:     wek ons op dat wij uitzien naar uw zoon onze Heer 
g:  hij die is en was en komen zal. 
 Amen.      

(de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied 716  ‘Zaaien, maaien, oogsten’ 
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HET WOORD 
Zondagsgebed 
v . De Heer is met U, 
a. Zijn Geest is in ons midden. 

Gesprek met de kinderen en  lied 776  ‘Er wordt een nieuwe stad gebouwd’                                           

Het verhaal van de bloemen. Lampionnetjes en witte bloemen symboliseren het 
stralende licht van de Heer, het licht van de dag. 

Eerste lezing: I Tessalonicenzen 4: 13-18 
 
Muziek 
 
Tweede lezing: I Tessalonicenzen 5: 1-6  
 
Zingen:  Lied  761  ‘Zoals het witte bliksemlicht’ 
 
Uitleg en verkondiging 

Orgelspel Lied 976  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ 
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte diaconie. Stichting De Regenboog. De inloophuizen van De 

Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- en thuislozen. Ze vinden er voor 
even, rust in hun vaak jachtig bestaan. Ze kunnen 
langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche 
en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis 
ook een springplank naar meer eigen regie. Het 
maatschappelijk werk en dagbesteding helpen 
daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het 
inloophuis draaiend te houden. Helpt u ook mee met 
een financiële bijdrage?  
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 -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. de 
Regenboog. 

 -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de  link voor de 1e 
collecte 

 -Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor 

meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

2e collecte kerk: Wijkwerk. Vooruitkijkend op alle muzikale mogelijkheden die 

weer mogen collecteert elke wijk vandaag voor het 

eigen wijkwerk gericht op de muziek in de kerk. 

Voor alle musici, het orgel, voor het koor of 

cantorij. Want wat is een kerkdienst zonder muziek 

(en dus zonder musicus)? Dat dit ons veel waard is, 

kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.  

 -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 
  - of na de dienst in een mandje bij de uitgang. 

De organist improviseert over een lied 

 
Dankgebed en voorbeden 
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. 
 

 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 767  ‘De toekomst van de Heer is daar’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgelspel: ‘Menuet Gothique’ van Léon Boëllmann (1862-1897) 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 

voorganger: 
ouderling:  

diaken: 
collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out Orde van Dienst  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Werner Pieterse 
Antoinette Kamsteeg 
Herma Hemminga 
Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Marleen Jongeneel 
Corine Sloots 
Ineke Norel en Gerrie Mulder 
Marijke van Reedt Dortland 
Riekus en Ria Kok-vHall 
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:                ds. Roel Knijff 06 30346050 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

