
 
 

 
 

 
 
 
 

 

HEMELVAARTSDAG 
Donderdag 26 mei 2022,  9:30 uur 

INTREDE 
Orgel:  Fantasia in D van Johan Christian Kittel (1732-1809) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 47 vers 1 en 2  Volken wees verheugd 
 

Bemoediging en toenaderingsgebed 
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a:  en niet laat varen de werken van zijn handen. 
o:   Ons leven staat in het licht van Hem 
a:   die schiep, bevrijdt en voltooien zal.  
       Amen. 

Vervolg intochtslied: Psalm 47: 3 Maak het dan bekend  

(de gemeente gaat zitten) 
Kyrië gebed  
Zingen Lied 301k  
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Zingen:  
Gloria Lied 308a  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ROND HET WOORD 
Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen en zingen Lied 666  De Heer is opgetogen 

Het verhaal van de bloemen.  De wolk kleine bloemetjes onttrekt Jezus aan het 
oog van de elf leerlingen. Tulpen zijn symbool van gebed en verwijzen naar het 
samen bidden. 

Lezing:  2 Koningen 2: 1-18 

Zingen: Psalm 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Lezing:  Handelingen 1: 1-11  

Zingen: Lied 661  Ten hemel opgevaren is  

Overdenken 
Zingen Lied 663  Al heeft hij ons verlaten   
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 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Zorg- en hulpverlening. Ondanks alles wat er in onze maatschappij is 

geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen 

van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal 

kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen 

naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op 

weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. 

Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen 

gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en 

samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer 

zelf het heft in handen te nemen.  

  -U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Zorg en 

Hulpverlening 

  -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/ 

2e collecte Eredienst & pastoraat in onze gemeente. 

Omzien naar elkaar blijft actueel zolang er mensen 

zijn. Wij doen dit in het geloof dat Jezus naar ons in 

liefde blijft omzien, ook al is Hij in de hemel 

opgenomen. Samen met onze pastores spreekt Hij 

ons daar persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw. Uw 

bijdrage wordt besteed om pastores daarbij te 

helpen.  

  -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 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 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://tikkie.me/pay/PGAB/kBjsjFLBopUGjd6XhjgQK6
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/ezMX78hcfCPBMK7W8rbDD8
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Dankgebed en voorbeden en zingen  Lied 368j  
 
 
 
 
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: 694  Dat wij volstromen 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel: Toccata in G van Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
 

 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

collecteren: 
organist: 

lector: 
ontvangst deur: 

 
lay out Orde van Dienst: 

kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

Ds.Roel Knijff 
Geet Jaap Welsing 
Jellie Snijders 
Jeike Biewenga 
Henk Trommel 
Josje Dijkstra 
Annemie van Hamel, Ria Kok-van,Hall, 
Mathilde van Leeuwen 
Marijke van Reedt Dortland 
Ria en Riekus Kok-van Hall 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Yotam Worede en Henk vd Meulen 
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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

