
 

 

 
 
 
 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
21 november 2021 

 

INTREDE 

Orgelspel: Vor deinen Tron tret ich hiermit (BWV 668)  
 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 93 De Heer is koning, Hij regeert altijd: 1, 2 en 3 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
o:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v:   wij zullen mensen zijn 
a:   van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
v:   ons vertrouwen is op 
a:   die is en die was en die komt, amen. 

Kyriegebed  
v: ….   na: daarom roepen wij tot U zingen wij 301k (I vrouwen; II mannen) 
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lied: 150a: 1 en 4 Geprezen zij God! 

HET WOORD 

Groet 
v.  De Heer is met u, 
a: ook met u zij de Heer 

Zondagsgebed 

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied: Ik zal er zijn voor jou  1, 3, 4 

Het verhaal van de bloemen 
Gras is een symbool van vergankelijkheid. Mensen om ons heen worden 
onverhoeds weggemaaid. Kaarsen herinneren aan het Licht waarin 
overledenen opgaan.  
Herfstblad is een beeld van loslaten, terugkeren naar en toevertrouwen aan 
de aarde.  
Overgenomen uit: Brugge-Bloemen in beeld- uitg.Lannoo/ Kok, Tielt/ Utrecht 2013. 

Bijbellezing: Spreuken 3: 1-26 

Lied 848: Al wat een mens te kennen zoekt cantorij 1, 2 allen 3, 4, 5 

Bijbellezing: Johannes 10: 31-42 

Motet - De hemel en de aarde zullen voorbijgaan 

Uitleg en verkondiging 

Lied 751: De Heer verschijnt te middernacht 

GAVEN EN GEBEDEN 

Gedenken 

lied 598: Als alles duister is;  
lied 103e Bless the Lord en  
lied  568a Ubi caritas  
(bij het noemen van de namen en tijdens het ontsteken van de kaarsen) 

Dankgebed en voorbeden 

lied 367k: Hoor ons bidden, God, en luister  

Stil gebed 

Zingen: Onze Vader verborgen 
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Aankondiging van de collectedoelen: 
1e inzameling diaconie:  

De wijkdoelcollecte van vandaag  is bestemd voor de  Stichting Ambulance 

Wens. Deze is in 2007 opgezet als aanvulling op de verzorging van immobiele, 

terminale patiënten. Er zijn nog teveel patiënten die overlijden zonder dat ze 

echt alles hebben kunnen afsluiten. Eén van die oorzaken 

is het onvermogen bepaalde wensen te realiseren doordat 

de patiënt niet langer mobiel is en andere bestaande 

voorzieningen hiertoe tekort schieten. De stichting is 

opgezet om mensen te helpen die afhankelijk zijn van 

ambulancevervoer. Zo krijgt men de kans om een 

bepaalde wens die niet mogelijk zou zijn zonder 

ambulancevervoer, toch te realiseren.  www.ambulancewens.nl 

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

2e inzameling kerk: Landelijk pastoraat: omzien naar elkaar 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog 

hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel 

van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten 

in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van 

gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of 

dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies 

en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde 

ten voeten uit. 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk pastoraat. 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 

link voor de 2e collecte 

 

De cantorij zingt: Wachtet auf, ruft uns die Stimme 

 

http://www.ambulancewens.nl/
https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: lied 377: Zoals ik ben : allen 1, 3, 5, 7 cantorij 2, 4, 6 
 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

 

Orgelspel: Variation van César Franck (1822-1890) 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

lector: 
collecte:  

deurontvangst: 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Saskia de Jong 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Irene van Eenige 
Paula Rose 
Timo Omta  
Gerrie Mulder en Annemie van Hamel 
Ruud en Ank van Leeuwen , Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Freek de Vries 

 
 

 

 

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 54 33 12 44, knijff@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:knijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

