
 

 

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN 
24 April 2022 

 

 

INTREDE 

Orgelspel:  Jesu, meine Zuversicht van  Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 

Welkom  

Intochtslied (staande): NLB 81: 1, 2, 4 

Bemoediging en toenaderingsgebed  
(zingen:)  NLB 291d 

Vervolg intochtslied: NLB 81: 7, 8, 9 (daarna gaat de gemeente zitten) 

Kyriegebed  

Glorialied NLB 305 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  Zijn Geest in ons midden. 
v.  (…)  
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Verhaal en lied voor en met de kinderen  

 

Het verhaal van de bloemen 
“Kijken en niet zien, versluierd door onwil, niet willen geloven”. 
Het zicht op de bloemen is beperkt door de sluier.  
Uit: Brugge- Bloemen geven zin. Uitg. Lannoo/Kok- Tielt/ Kampen- 2002 

Eerste lezing: Richteren 16,1—3 

Lied: NLB 632: 1 

Tweede lezing: Johannes 20,19—29 

Lied: NLB 644: 3, 4, 5 

Uitleg en verkondiging 

Lied NLB 654: 1, 2, 6  

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
1e inzameling diaconie: Stichting Stap Verder  

in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De 

helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en 

verdwalen in het woud van instanties. Midden in de 

Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap 

Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst 

mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor 

€30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt 

u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen? 
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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. Stap Verder 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 

2e rondgang kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk 

en Pelgrimskerk), zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die 

al delend mogen geven. Daar zetten we ons gezamenlijk voor in. Met onze 

wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en naar onze 

buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 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 Eredienst en pastoraat 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 

met tikkie 2e 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/  

De organist improviseert over een lied 

Dankgebed en voorbeden 
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met NLB 368f 

 

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/aL5MEkvgpYWMWnQJZCd2KE
https://tikkie.me/pay/PGAB/soJpiqjM2nanzcaqzeuBCj
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ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: NLB 655: 1, 2, 3 

Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel: Praeludium in C  van Johann Christoph Kellner (1736-1803) 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
leiding kinderen: 

tienerdienst: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

 
kopiëren en lay-out orde van dienst: 

liturgische bloemschikking: 
geluid en beeldtechniek: 

 

ds. Arie Jan van der Bom  
Antoinette Kamsteeg 
Marijke van der Meulen 
Henk Trommel 
Irene van Eenige 
Hans en Anko 
Loes Oostenrijk 
Rob de Jong 
Annemie van Hamel, Ria Kok – van Hall en  
Mathilde van Leeuwen 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Jellie Snijders 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 Knijff 06 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl  
ouderenpastor:              Eric Citroen 06 5067 403  ouderenpastor@pga-b.nl  
scriba kerkenraad:         Henk van der Meulen, 06 55174089 - scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl 
koster:                              Marian van Leeuwen, 06429 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 
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