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Op de omslag:  'Man met de Torah' van Marc Chagall (1975)  
  
 

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk  
Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten 
Meezingen is helaas nog niet mogelijk, er wordt gezongen door een kleine groep 
Zachtjes mee neuriën kan wel.  
 
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie en veilige viering te hebben.  
 
 
Voorganger:  Ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Pieter Licht en Mimi Emmelot 
Organist: Nico Hovius 
Diaken: Geraldineke Licht   
Voorlezer: Ada van Puffelen 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 
Er wordt gezongen: “Toen God de Heer uit ’s vijands macht” 

(Psalm 126:1 en 3) 

 
Onze hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Lezing: Nehemia 9: 1 - 4 
 

Op de vierentwintigste dag van deze maan kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze vastten 
en waren gehuld in boetkleren, met stof op hun hoofd. De geboren Israëlieten gingen 
apart staan van de vreemdelingen, en zij beleden schuld voor hun zonden en voor de wan-
daden van hun voorouders. Zo stonden ze daar, en gedurende een vierde deel van de dag 
werd er voorgelezen ui het boek van de wet van de HEER, hun God en nog eens een vierde 
deel van de dag beleden ze schuld en bogen zich neer voor de HEER, hun God. Op de ver-
hoging van de Levieten stonden Jesua, Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Ke-
nani, en met luide stem riepen zij de HEER, hun God, aan.  

 
Er wordt gezongen: “Schuldig staan wij voor U, Heer” 

(Lied 859: 1 en 4) 
 
Lezing: Nehemia 9:5-10 
 

De Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: 
‘Sta op, prijs de HEER, uw God, vooreeuwig en altijd:  
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“Moge uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem, geprezen zijn. U alleen 
bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de 
aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de 
hemelse machten. U bent de HEER, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de 
stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. U hebt 
gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u, u hebt een verbond met hem gesloten en hem be-
loofd het land van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusie-
ten en de Girgasieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden, u bent 
rechtvaardig. 
U zag de ellende van onze voorouders in Egypte, bij de Rietzee hoorde u hen om hulp roe-
pen. Daarop verrichtte u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn dienaren, bij zijn hele 
volk, omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden. Zo vestigde u uw naam, 
die tot op heden voortleeft. 
 

 

Er wordt gezongen: “Lof zij de Heer, ons hoogste goed” 
(Lied 869: 1, 3, 7) 

 
 
Preek 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
 
Muziek 
 
Gebeden, met als responsie 368g 

 
 
gevolgde door stil gebed besloten met: 
 
Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En 
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
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Er wordt gezongen Slotlied: “De Geest des Heren geeft” 
(Lied 686) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 



 
 

 
PAASKERKBERICHTEN 
Zondag 13 september 2020 

 
 

 
 
Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl , tel. 06 41508135 
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648 
 
Ouderenpastor: 
Trudy Joosse, email ouderenpastor@pga-b.nl, tel. 0683354924 
Laat u ons weten als u met één van ons wilt praten of een gesprek op prijs stelt?  
 
De 12+ start weer op! 
Beste jongeren, 
Wat hebben we elkaar al lang niet gezien in de kerk! We hebben een heel raar half jaar achter de 
rug, waarin er veel niet kon of mocht. En dat was voor jullie vast niet altijd even fijn, soms zelfs be-
hoorlijk lastig! Gelukkig mogen jullie nu weer 'gewoon' naar school, kun je weer sporten en mag je 
met je vrienden afspreken. Ook in de kerk wordt alles weer een beetje 'normaler'. Vanaf vorige 
week mogen er voor het eerst weer meer mensen naar de kerk komen. Als 12+ gaan we onze dien-
sten ook weer opstarten: vanmorgen is onze eerste 12+dienst van dit seizoen, in onze ruimte bene-
den. Jullie zijn van harte welkom! 
Groeten, Rianne 
namens de 12+-leiding 
 
Ontmoetingsbijeenkomsten starten op in Middenhoven en Groenelaan 
Na een lange pauze starten deze week de ontmoetingsbijeenkomsten in de wijken Middenhoven en 
Groenelaan. We zijn gebonden aan de coronamaatregelen, wat betekent dat er voor beide bijeen-
komsten een maximum aantal deelnemers is. Daarom is het echt noodzakelijk dat u zich aanmeldt! 
Doet u dit uiterlijk een dag van tevoren! In Middenhoven wijken we deze keer uit naar De Meent.  
Alles op een rijtje:  
Wijk Middenhoven: dinsdag 15 september om 14.00 uur in De Meent, aanmelden bij Janny Saathof 
(020 6416967)  
Wijk Groenelaan: woensdag 16 september om 15.00 uur in  
De Bolder, aanmelden bij Berend van Stal (06-29566464).  
Het lijkt allemaal wat zakelijk en afstandelijk, maar ik zie uit naar mooie ontmoetingen! 
Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor (ouderenpastor@pga-b.nl 06 83354924) 
 
Gebedsgroep begint weer 
We zijn er in eerste instantie om de gemeente te ondersteunen door ons gebed. Op dit moment 
zijn we met z’n vieren. We komen twee keer per maand bij elkaar in de oneven weken. Wij zingen 
lofliederen om God alle eer te  geven. Lezen een gedeelte uit de bijbel ,daardoor gesterkt brengen 
wij , geleid door zijn Geest de noden van onze gemeente, Amstelveen, Nederland en de wereld bij 
God onze Vader. 
In principe zijn wij een open groep, waar iedereen welkom is. Nu in de coronatijd ligt dat anders. 
Wanneer u/jullie interesse hebben hoor ik het graag, er is altijd ‘een mouw aan te passen.’ 



 
7 

 
Data: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2 december 2020          
6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei 2021. 
Tijd: 19.00-20.30 uur. 
Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
Contactpersoon:  Freja Slot-Koelbloed tel.020-6455948 / 06-46053626 of email: 
freja.koelbloed@gmail.com 
 
Kring poëzie komt bijeen 
Op donderdag 29 oktober 2020, donderdag 28 januari en donderdag 25 maart 2021 komt de kring 
poëzie weer bijeen, telkens van 14.00 tot ca. 15.30 uur in het benedenhuis van de Paaskerk. We 
lezen en bespreken samen gedichten die ter plaatste worden uitgedeeld. 
Wilt u (weer) aansluiten, (of afmelden), geeft u zich dan op bij  
Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl of 020-6471098.  
Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. 
 
Toelichting op de 1e collecte  
Een warm hart kost meer 
Vandaag collecteren voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder geld aan sociale 
doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moei-
te genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en men-
sen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld. Van 
beiden is minder beschikbaar. 
Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare 
stadsgenoot. Helpt u mee? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protes-
tantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. Regenboog. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 
   
Toelichting 2e collecte 
Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop 
Een oudere vrouw vertelt hoe gezinnen door deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar 
kerk weer weten te vinden. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de 
kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan klieder-
kerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. In Amstel-
veen bestaat het al een aantal jaar. Collecteer mee om kliederkerk ook in andere plaatsen te laten 
groeien. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Ge-
meente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kliederkerk. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 
  
Agenda Kerkdiensten  
13 september ds. Werner Pieterse 
20 september ds. Marco Visser 
27 september ds. Bert Kozijn 
4 oktober Ardin Mourik, kandidaat 
 


