
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESDE ZONDAG VAN DE ZONDAG  
24 juli 2022 

 

 

INTREDE 

 

Orgelspel 

Welkom  

Intochtslied (staande): Psalm 138: 1 en 2 U loof ik Heer, met hart en ziel 

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:  Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a  van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
o:  Eeuwige liefde in ons midden 
a:  die ons bezielt en de aarde verlicht! Amen. 

Vervolg intochtslied: Psalm 138: 3 Dan zingen wij, in God verblijd 
 (de gemeente gaat zitten)  
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Kyriegebed 

Lied 301 f Heer, ontferm u 

 

Lied 305 Alle eer en alle glorie 

HET WOORD 

Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a.  ook met u zij de Heer 
v.  (…)  

Verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: ‘ Ik zal er zijn voor jou’ 

Het verhaal van de bloemen: 
Ook bij de bevestiging van een taakdrager is rood de liturgische kleur. 
Symbool voor het vuur van de Geest die mensen inspireert een taak op zich te 
nemen. Trosvormige planten symboliseren samenwerking en verbondenheid. 
Rozen verwijzen naar ‘sub rosa’ in vertrouwen. 

Lezing: Genesis 18: 16-33 

Lied: Psalm 105: 1, 2 en 3 Loof God de Heer, en laat ons blijde 

Lezing: Lucas 11: 5-13 

Lied: 860 Gij die ons hebt geschapen 

Overdenking 

Lied: 1008 Rechter in het licht verheven  
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BEVESTIGING TAAKDRAGER 

Inleiding 

Belofte 

Zegen 

Bede 

Zingen Lied 672: 3 In ’t lichaam van de Heer 

GAVEN EN GEBEDEN 

Aankondiging van de collectedoelen 
(inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk) 
1e inzameling diaconie: Stoelenproject 

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van 

Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en 

nacht verblijven er 50 daklozen in onze opvang aan de Marnixstraat. Met 75 

vrijwilligers verzorgen we ieder jaar 10.000 

overnachtingen. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk 

van subsidie en donaties. Iedere financiële bijdrage is 

welkom! Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen 

geen vergoeding, iedere bijdrage gaat rechtstreeks naar 

voorzieningen voor onze bezoekers. Wilt u ons steunen 

met een donatie? 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v  

Diaconie Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.Stoelenproject   

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

diaconie 

2e inzameling kerk: Nederlands Bijbelgenootschap 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dat in 2021 door fusie is 

voortgekomen uit het Nederlands Bijbelgenootschap, brengt de Bijbel dicht 

bij mensen in binnen- en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen 

in begrijpelijke en moderne taal, deze beschikbaar te 

stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te 

geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten 

ervaren. Een van de projecten nu is: Bijbels voor 

vluchtelingen wereldwijd.  

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
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Daarom vandaag een collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen! 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . NBG 

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 op een liedmelodie 

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

 

Stil gebed 

Lied: Onze Vader, maak alles nieuw 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied (staande): 756: 1, 2, 3, 4 en 5 Laat komen, Heer uw rijk 

 
Zegen beaamd door ons allen:  

 

Orgelspel 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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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 
Rudie van Balderen 
Herma Hemminga 
Frits Heil  
Corine Sloots 
Josje Dijkstra 
Gerrie Mulder 
Ettje Poesiat en Gerda Stapel 
Leni Kieft en Tine de Lange, Marleen Oostlander 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries 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 54 33 12 44, dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl 
ouderenpastor:             Eric Citroen, 06 5067 7403, ouderenpastor@pga-b.nl 
jongerenpastor:            Nienke van der Heiden, 0637227676, nienke@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 
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