
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
20 november 2022 

 
Orgelspel:  Wer nur den lieben Gott läßt walten‘ van Georg Böhm (1661-1737) 

 

Welkom door de ouderling 

VOORBEREIDEN 

Intochtslied (staande): 513: 1 en 2  ‘God heeft het eerste woord’ 

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:  Dat wij gemeenschappelijk leven  
a:  in de verwachting van uw koninkrijk 
o:  en elkaar tot kracht zijn 
a:  tegenover alles dat u weerspreekt.   
     Amen. 
 
Zingen lied 513: 3 en 4   God heeft het laatste woord   

   (We gaan zitten zitten) 
 



2 

 
 
 
 
Kyriegebed  
en zingen lied 301a   
  
 
 
 
 
 
 
 
Gloria lied 308a  (2x)  
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HET WOORD 

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

Verhaal voor en met de kinderen en zingen: ‘Kijk ik omhoog’ Psalm 121 (Jan 
Marten de Vries)  

 

Het verhaal van de bloemen. De herdenkingslichtjes op tafel zijn met elkaar 
verbonden door klimop, symbool van Gods trouw. 
Rode rozen in een schilderijlijst symboliseren de liefdevolle en warme 
herinneringen aan de overledenen. 

 
lezing: Psalm 46 
‚ 
Cantorij: Du bist ja doch der Herr auf den wir hoffen‘ (Mauritz Hauptmann) 

Du bist ja doch der Herr, auf den wir hoffen, 

 Zur Zeit der Not die Burg, für jeden offen! 

 Du bist ja doch der Herr und doch die Liebe,  

 ob nichts auch außer dir uns Ärmsten bliebe, 

 ob  mitten auch durchs Herz das Weh getroffen, 

 du bist ja doch der Herr auf den wir hoffen! 

 
 

Lezing: 2 Koningen 13: 14 – 20a 

 

Cantorij: lied 818  ‘ Niet is het laatste woord gesproken’   

 

Lezing: 2 Koningen 13: 20b – 21 

 

Overdenken  

Zingen: lied 767  ‘De toekomst van de Heer is daar’  
 



4 

 GEBEDEN EN GAVEN 
 

Wij noemen de namen van gedoopte en overleden gemeenteleden 

Cantorij: lied 730   ‘Heer, herinner U de namen’ 
 

Pieter Johannes van Brummelen 
 

Willemijntje Rouwenhorst – Verweij 
 

Cornelia Maria Klever – van Duin 
 

Jan Fransen 
 

Aresinus Christinus Gastel 
 
Cantorij: lied 732  ‘Voor de toegewijden’ 

Leendert van der Borden 
 

Nicolaas Westerhof 
 

Sietse Wiebrand van Huizen 
 

Mient Jan Faber 
 

Wijnanda Helena Marianne Tinga – van de Vrugt 
 
Cantorij: lied 733  ‘Vrienden die zijn overleden’ 

Kornelis Johannes Terleth 
 

Fenna Hendrikse – Kok 
 

Johanna Louise van der Weijden – Schreuder Goedheijt 
 

Teunis Pieter Roubos 
 

Maria Catharina Wilhelmina Wortel - Vink 
 
Cantorij: lied 736  ‘Dat ons zorgen en werken’ 
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Dankgebed en voorbeden  
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. 

 
Mededelingen en bestemming van de gaven 
1e collecte. Zorg- en hulpverlening Amstelveen-Buitenveldert. 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 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. Landelijk pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 

Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker 

gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken 

hebben (gehad) met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft 

mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te 

luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen 

buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 

   -U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk pastoraat 

  -U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 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 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/


6 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied (staande):  Lied 419  ‘Wonen overal nergens thuis’ 
 
Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 
 

Orgelspel: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645) van Johann Sebastian 
Bach (1685-
1750) 

 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken, collecteren: 

organist m.m.v.  cantorij: 
lector: 

kinderdienst 
Tienerdienst:: 

ontvangst deur: 
lay out, kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

Ds Roel Knijff 
Rudie van Balderen 
Anita Pfauth, Annemie van Hamel 
Henk Trommel 
Josje Dijkstra 
Carolijne Koornstra 
Liesbeth en Geert-Jaap 
Gepke de Bruijn en Annemie van Hamel 
Marijke Dortland, Ank en Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Freek de Vries 

 
 
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

