
 
 

 
 

 
 
 
 

 

5E  ZONDAG VAN DE ZOMER 
17 juli 2022 

INTREDE 
Orgelspel   

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Psalm 92: 1, 2, 3 en 6   Waarlijk, dit is rechtvaardig 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Hoor ons aan eeuwige God, hoor naar ons bidden. 

U die ons hart aanziet, die onze diepten peilt, blijf ons niet verborgen. 

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 

Breng ons in het reine met u en met elkaar. 

a:  Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen 
 

Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3 Jezus roept hier mensen samen 

(de gemeente gaat zitten) 
 
Kyriegebed   … na ‘Ontferm u o Heer’ beantwoord met  Lied  301 d 

 
 
 
 
 
 
Glorialied 305   Alle eer en alle glorie 
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 HET WOORD 

Zondagsgebed 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
v. ….. 

Gesprek met de kinderen en zingen ‘Kijk eens om je heen’ (AN II, 28) 

Het verhaal van de bloemen.  Een zonnebloem tussen groente en fruit verbeeldt 
Marta. Twee zonnebloemen en een bijbel verwijzen naar Jezus en Maria. 
Overgenomen uit: Hermans- Bloemen geschikt tot gebed. Uitg. Halewijn, Antwerpen/ Kok 
Kampen, 2002 

Eerste lezing:  1 Samuel 1: 1-20 
 
Lied: 897 Rusteloos ben ik 

Tweede lezing: Lukas 10: 38-42 

Lied: 313: 1, 2 en 5  Een rijke schat van wijsheid 

Uitleg en verkondiging  

Orgelspel 

 GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Voedselbank Amstelveen. Iedere week worden voedselpakketten 

verstrekt aan, op dit moment, ongeveer 110 

huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te 

laag inkomen in onze gemeente. De omvang van het 

pakket wordt afgestemd op de grootte van het 

huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, brood, 

houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele 

dagen. Via landelijke ( Voedselbank Nederland) en 

lokale inzameling krijgen we producten.  Om een 

gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen samen stellen moeten we 

steeds meer groente en fruit kopen. Uw collecte bijdrage wordt hieraan 

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

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

Voedselbank 

   -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. Eredienst & pastoraat in onze 

gemeente. Als Protestantse Gemeente 

Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk 

en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat 

we uit Gods liefde mogen leven en die al delend 

mogen geven. Daar zetten we ons met onze 

pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse 

vieringen -voor de Pelgrimskerkgemeente inmiddels in De Goede Herder kerk- 

en door om te zien naar elkaar. en 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 de link voor de 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 en zingen Na ‘…zo bidden wij samen…’  Lied 386h 
 
 
 
 
 
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/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied: : 425 Vervuld van uw zegen 

Zegen beaamd door  allen:  

 
 

Orgelspel 
 
 
 
 

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: 

Eric Citroen 
Geert Jaap Welsing 
Jellie SNijders 
Lena de Man 
Frits Heil 
Benjamin Omta 
Jelte Katsma 
Tonneke vd Mede en Gerrie Mulder 
Marijke van Reedt Dortland 
Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries 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
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