
 

 

 
 
 
 

WITTE DONDERDAG 
6 APRIL 2023 

 

INTREDE 

Orgelspel: Herzlich tut mich verlangen (BWV 727) van Johann Sebastian Bach  

Lied 564: Het Kruis van de Heer is onze trots 

Lied 67: God zij ons gunstig en genadig   1 (cantorij), 2 en 3 (allen) 

Welkom  

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 
a:   doe ons herleven en maak ons nieuw 

(we gaan zitten) 

Kyrië 

Lied 852 U komt mij, lieve God:  ( cantorij): 1, 2 en 3 en (allen): 4  

HET WOORD 
Zondagsgebed 
v.  De Heer is met u, 
a: ook met u zij de Heer 
v.  (…)  
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Het verhaal van de bloemen: 
Zonder licht geen donker  
Zonder liefde geen verraad 
30 zilverlingen 
Zonde 

Het kwaad, het verraad maakt deel uit van het leven: judaspenning verwerkt in een krans 
van kronkelwilg. 

Exodus 12: 15-20 

Lied 816 Dat wij onszelf gewonnen geven (cantorij): 1  (allen): 2, 3 en 4 

Johannes 13: 1-15 

lied 998 (cantorij) Je hebt je vrienden toen bijeen geroepen  

Overdenken 

Lied 975 Jezus roept de mensen samen 1, 2 en 4 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e rondgang diaconie: Stichting Wereldhuis 

In het Wereldhuis willen ze een positieve bijdrage leveren aan het leven van 
ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle mogelijke manieren. 
Het Wereldhuis creërt een plek waar mensen op adem kunnen komen en de 
ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal. Zo verkent het Wereldhuis 
samen de mogelijkheden om een volgende stap te kunnen zetten. Wat 
daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Bij 
de één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een 
ander vooral baat heeft bij Nederlandse les of hulp bij 
het opbouwen van een netwerk. Het Wereldhuis 
verkent met hun bezoekers hun mogelijkheden en 
talenten om hen zo weer eigenaar van hun eigen 
verhaal te maken.  
U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 
U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v 
Wereldhuis  

https://tikkie.me/pay/PGAB/pSMiUXuGdiskHTgZWXwbg
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2e rondgang kerk: Eredienst en pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en 
Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven 
en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen 
geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met 
onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse 
vieringen en sinds kort ook door onze financiële steun 
om vieringen in de Vreugdehof te continueren; voorts 
door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, 
vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw 
bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.  
U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 

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

23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst  

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/  

 

 

Voorbeden 

Lied 395 Op de avond toen de uittocht gevierd werd (allen) 

Tafelgebed: 

lied 403b Gezegend zijt Gij levende God (cantorij en gemeente) 

tijdens het delen cantorij lied 373 O Jezus, uw gedachtenis 

Lied 575 Jezus leven van ons leven 1, 4 en 7 (allen) 

 

Johannes 13: 21-30 

Luthers Avondgebed 

Lied 852 U komt mij, lieve God (allen) 

 

in stilte verlaten wij de kerk 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/va5pFhDQzWTuT3nGjPTNVV
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling: 
diaken: 

organist: 
lector: 

collecte:  
deurontvangst: 

kopiëren en lay-out orde van dienst: 
liturgische bloemschikking: 

geluid en beeldtechniek: 

ds. Roel Knijff 
Rudie van Balderen 
Jellie Snijders 
Henk Trommel 
Lamkje Sminia 
Jeike Biewenga 
Ria Kok – van Hall en Mathilde van Leeuwen 
Ruud en Ank van Leeuwen, Marleen Oostlander 
Antoinette Kamsteeg en Lida Ruitinga 
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 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 

 

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

