
 
 

 
 

 
 
 
 

 

5E  ZONDAG NA PASEN 
15 mei 2022 

INTREDE 
 

Orgel:  Praeludium VII van Johann Christian Kittel (1732-1809) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 98 vers 1 en 2 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de HEER 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:     U die ons liefde leert 
g:      bidden wij: open ons hart 
o:     dat wij elkaar liefhebben  
g:      Amen. 

(de gemeente gaat zitten)  
 
Kyriegebed 
Glorialied Psalm 98 vers 3 en 4 

 
 HET WOORD 

Zondagsgebed 
v . De Heer zij  met U 
a.  Zijn Geest is in ons midden 

Gesprek/verhaal en lied met de kinderen: Lied 98 b 
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Het verhaal van de bloemen.  Rechtopstaande rozen wijzen naar de hemel en 
symboliseren de liefde voor de Heer. De liggende rozen verwijzen naar de liefde 
voor de naaste. Rood is de kleur van de liefde en van de Geest.  
 

Eerste lezing: Deuteronomium 6: 1-9 
Lied: 323 
 
Tweede lezing: Johannes 13: 31 - 38 
Lied: 754 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied: 976   
 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Op adem komen in De Glind.)In Nederland zijn ongeveer 45.000 

kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De 

Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze kinderen een veilig 

thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder 

gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een 

opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding 

te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en 

traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen 

als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar 

ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan 

zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.Kerk in Actie 

steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in 

De Glind. Helpt u mee?  

     -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 

INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert, o.v.v. De Glind 

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

diaconie 

    -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/ 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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2e collecte. Wijkwerk Deze week collecteren we voor het wijkwerk: de wijkkas. 

De bestemming is onder andere voor: muziek en 

bloemen in de kerk, voor zieken, onze website, de 

nieuwsbrief en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit 

platform bent u live met de viering verbonden of kunt 

u er uitgesteld naar kijken.  

  -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 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte kerk 

  -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 en zingen  Lied 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. 

 
ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: Lied 791 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel: Fuga in G-Dur (BWV 550) van Johan Sebastian Bach (1685-1750) 

 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ezMX78hcfCPBMK7W8rbDD8
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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 
Mareke Kniep 
Marijke van der Meulen 
Heleen Bakker 
Henk Trommel 
Benjamin Omta 
Corine Sloots 
Tonneke vd Mede, Gerrie Mulder, Ettje Poesiat 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede 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 54331244 dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl  
ouderenpastor:              Eric Citroen 06 506 774 03  ouderenpastor@pga-b.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:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl

