
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ZEVENDE  ZONDAG VAN DE ZOMER 
31 juli 2022 

INTREDE 
Orgelspel   

Welkom door de ouderling 

Intochtslied (staande): psalm 49: 1 en 2  Bewoners van de wijde wereld, hoor 

Bemoediging  en toenaderingsgebed 
o:  Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

o: Eeuwige, U belijden wij 
 heel onze armoedige rijkdom, 
 onze rijkversierde armoe. 
a: Leer ons bouwen op U. 
 Vergeef ons kleingeloof. 
 Vergeef ons schijngeloof. 

Vergeef ons ongeloof. 
o: Bevrijd ons van al wat uw Rijk verhindert 
a: en doe ons vrijmoedig U volgen 
 op de wegen van uw groothartigheid.  

Amen.  

Vervolg intochtslied: psalm 49: 3 

(daarna gaat de gemeente zitten) 
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Kyriegebed 
v:  ….   na: ‘daarom roepen wij tot U’ zingen wij 301k (I vrouwen; II mannen) 

 

 

 

 

 

 

 

Glorialied 704: 1 en 3   Dank, dank nu allen God 

 
 HET WOORD 

Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. Zijn Geest ins ons midden 
v. ….. 
 
Gesprek / verhaal voor en met de kinderen  
Lied voor de kinderen: ‘Hoor, de vogels zingen weer’ (EL 440 / HH 577) 

Het verhaal van de bloemen.  Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. In de Bijbel 
worden veel bloemen lelies van het veld genoemd. Het goudkleurige kleed 
verwijst naar rijkdom. 

Bijbellezing: Kolossenzen 3: 12-17 

Lied 657  Zolang wij ademhalen 

Bijbellezing: Lucas 12: 13-31 

Lied 843  Wat te kiezen 

Uitleg en verkondiging 

Lied 816  Dat wij onszelf gewonnen geven 
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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 hulp 

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

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. Communicatie in onze gemeente. In deze tijd is de kerk geen 

vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk nog aktiever 

en soms ook professioneler onder de aandacht 

brengen. In de jonge kerk was het trouwens niet heel 

anders: Paulus ging op de Areopagus staan. Nu is 

internet een belangrijke plek waar mensen 

samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan 

vormen. Maar ook op andere manieren willen we met 

de mensen om ons heen communiceren. Met de 

opbrengst van deze collecte worden onder andere 

het onderhouden van de website en de kosten van fondsenwerving betaald. 

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

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

   -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/ 

Kort orgelspel terwijl de collectedoelen worden geprojecteerd 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Dankgebed en voorbeden  
Na ‘ … zo bidden wij samen…’ bevestigen we met 368g 
 
 
 
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: 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 

 

 Zegen beaamd door  allen:  

 

 Orgelspel 
Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist: 
lector: 

kinderdienst: 
ontvangst deur: 

lay out, kopiëren Orde van Dienst: 
liturgische bloemschikking: 

Beeld- en geluidtechniek: 

ds Sieb Lanser 
Saskia de Jong 
Anita Pfauth, Timo Omta 
Frits Heil 
Henk van der Meulen   
Theo Goverts 
Gepke de Bruijn en Tineke vd  Pluijm 
Marijke Dortland, Riekus en Ria Kok-vHall 
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  
Jeugdwerker:                  Nienke van der Heiden 06 37227676 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 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:mededelingen@kruiskerk-amstelveen.nl
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