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Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. 
 

Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten. 
 

Meezingen is helaas nog niet toegestaan, 
er wordt gezongen door een kleine groep. 

 
Zachtjes mee neuriën mag wel. 

 
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie 

en veilige viering te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Marco Visser 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Truus van Noord 
Voorlezer: Marco Visser 
Organist: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 

 

Er wordt gezongen: “Hoe liefelijk, hoe goed is mij, Heer” 
(Psalm 84: vers 1) 

 

Bemoediging 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Wij bidden Psalm 84  
(vertaling: Huub Oosterhuis en Michel van der Plas) 
 

v. Hoe lieflijk is het waar Gij woont,  
Heer God van alle machten. 
Ik verlang met hart en ziel  
naar de voorhoven des Heren,  
heel mijn lichaam schreeuwt en hunkert  
naar de levende God. 

 

a. Iedere vogel vindt een huis,  
zelfs de zwaluw bouwt een nest  
in de schaduw van uw altaar,  
om haar jongen neer te leggen  
bij U, Heer van alle machten,  
mijn koning en mijn God. 
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v. Gelukkig is de mens  
die mag wonen in uw huis,  
dag aan dag zal hij U loven. 
Gelukkig zijn de mensen  
die in U hun sterkte vinden –  
uw wegen zijn in hun hart. 

 

a. Trekken zij door een dorre vallei,  
maken zij die tot een bronnen-vallei. 
Lenteregen zegent het land.  
Zo gaan zij voort als kregen zij vleugels,  
om U te vinden in uw heilige stad. 

 

v. Heer van de machten, hoor mijn gebed,  
God van Jacob, luister naar mij:  
bescherm het volk dat Gij hebt geroepen,  
zegen ons die hier voor U staan. 

 

a. Beter één dag in uw voorhof  
dan daarbuiten duizend dagen. 
Liever wachten op de drempel  
van het huis van onze God 
dan mijn leven te verslijten  
in de tenten van het kwaad. 

 

v. De Heer is een zon, de Heer is een schild. 
Gij brengt ons tot aanzien, maakt ons bemind. 
Wie rechtop en zonder leugen  
in het leven staat, hij zal  
genade vinden in uw ogen. 

 

a. Gelukkig is de mens  
die zijn vertrouwen stelt op U,  
o Heer God van alle machten. 
Amen 

 

Er wordt gezongen: “Hoe liefelijk, hoe goed is mij, Heer” 
(Psalm 84: vers 6) 

 

Met de kinderen 
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DIENST VAN DE SCHRIFT 
 

Inleiding bij de lezingen 
 

Lezing: Ezra 1:1-6 (eigen vertaling) 
 

1 En in het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, 
– om het woord van JHWH uit de mond van Jeremia te voltrekken – 
wekte JHWH de geest van Kores, koning van Perzië, op. 
Die liet een Stem rondtrekken door heel zijn koninkrijk 
én een schrijven: 

2 Zo zegt Kores, koning van Perzië: 
Alle koninkrijken van de aarde heeft JHWH, de God van de hemel, 
aan mij gegeven 
en hij zelf heeft mij opgedragen om hem een huis te bouwen  
in Jeruzalem dat in Juda is. 

3 Wie onder jullie van al zijn volken is 
– zijn God zij met hem –, 
laat hij opgaan naar Jeruzalem dat in Juda is, 
en het huis bouwen voor JHWH, God van Israël, 
hij is de God die in Jeruzalem is. 

4 En ieder die overgebleven is, 
vanuit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, 
hem moeten de mensen van zijn plaats ondersteunen 
met zilver en goud, uitrusting en vee 
met de bijdrage voor het huis van de God die in Jeruzalem is. 

5 Toen stonden ze op, de hoofden van de vaderschappen 
van Juda en Benjamin, 
en de priesters en Levieten,  
ieder wiens geest God opwekte, 
om op te gaan  
en om te bouwen het huis van JHWH dat in Jeruzalem is. 

6 En ieder rondom hen versterkte hun handen 
met spullen van zilver en goud, met bezit en vee  
en kostbaarheden, nog afgezien van de andere bijdragen. 
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Er wordt gezongen: “In de Heer vind ik heel mijn sterkte” 
(Taizélied) 

 

Lezing: Psalm 126 (eigen vertaling) 
 

1  Opgangslied 
 Als JHWH een ommekeer brengt in de gevangenschap van Sion, 
 dan worden wij mensen die dromen.  
2  Dan is onze mond vol lachen, 
 vol gejubel onze tong. 
 dan zullen ze onder de volkeren zeggen:  
 JHWH doet grote dingen aan hen! 
3  JHWH doet grote dingen aan ons, 
 wij worden mensen vol blijdschap. 
4  Breng, JHWH, een ommekeer in onze gevangenschap, 
 zoals de beekbeddingen in de Zuiderwoestijn. 
5  Die zaaien in tranen,  
 met gejubel zullen zij maaien. 
6 Hij zal zeker gaan en wenen,  
 dragend de zaadbuidel, 
 hij zal zeker komen met gejubel, 
 dragend zijn schoven. 
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Muziek 
 

Verkondiging 
 

Er wordt gezongen: “Wij zagen hoe het spoor van God” 
(Lied 1000: vers 1, 2, 3 en 5) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met: 
 

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

 

Aandachtspunten en inzameling van de gaven 
 

Muziek 
 

Het slotlied wordt gezongen: “God, schenk ons de kracht” 
(Lied 418: vers 1, 2 en 3) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 

Muziek 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 20 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?  

 

Aktie Vrijheidsmail september 
Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met 

het onder de aandacht brengen van mailacties als al-

ternatief voor de Aktie Vrijheidsbrief. Gelukkig hebben 

meerderen van u de mailacties van Amnesty gevonden. Helaas kan 

Amnesty bij de mailacties niet aangeven hoelang deze op de websi-

te blijven staan. Dat heeft ons doen besluiten om niet meer één 

actie voor u eruit te lichten. Zolang wij in verband met de corona-

maatregelen nog niet terugkeren naar de fysieke verkoop, willen 

wij u de weg wijzen naar de mailacties zodat u zelf uw keuze kunt 

maken aan welke actie u bij wilt dragen.  

 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in uw brow-

ser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 

moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het 

betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 

een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres 

en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> 

te klikken. Doet u ook mee? 

 
Uitstel buurtafels tot in 2021 
Helaas moeten we melden dat er geen buurttafels in de Paaskerk 
worden georganiseerd tot in ieder geval januari 2021. We vinden 
het erg jammer om dit te moeten besluiten. 
Met een vriendelijke groet, 
Esther Velten en Yvonne Licht 

 
Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 

Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen 
wat in een Bijbelverhaal gebeurt. Merken dat het gaat over mensen 
als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij mee-
maken, je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om an-
ders te kijken naar jezelf en anderen. Voelen wat speelt tussen God 
en jou. Uitgenodigd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd om 
te groeien in geloof. 
Data: 5 oktober, 2 november, 7 december, de eerste maandag van 
de maand, met een vervolg in 2021. Plaats: Kruiskerk 
Graag aanmelden bij h.beurmanjer@planet.nl 
 

Collectes bij de uitgang  
Aan het einde van de dienst staan bij de uitgang dozen waarin u 
een bijdrage kan doen voor de diaconale en de kerkelijke collecte. 
 
 

mailto:h.beurmanjer@planet.nl
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Kerk in Actie zoekt collectanten in Amstelveen 
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een lan-
delijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de 
week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp 
aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog 
collectanten in Amstelveen. Doet u mee? 
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze 
zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-
Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt 
met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op 
een betere plek te krijgen. 
Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte 
hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar 
werk. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan 
aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Fetsje 
Moné-Bijma, 0615541330, fetsjebijma@gmail.com 
 
 

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.’ 
 
Data: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2 de-
cember 2020          
6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 maart, 

mailto:fetsjebijma@gmail.com
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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 
 

Expositie ‘Expressions for Justice” 
Vanaf heden tot en met 18 oktober is er in de Kruiskerk een indrin-
gende expositie te zien. Ars pro Deo, een groep kunstenaars,  
zamelt door het exposeren van hun kunst geld in voor Internatio-
naal Justice Mission (IJM). Laatstgenoemde zet zich actief in  om 
kinderslavernij, - zoals kinderarbeid, seksueel misbruik en/of men-
senhandel – te bestrijden. Daarnaast komt IJM op voor het recht 
van de zwakkeren. Meer info op www.arsprodeo.nl en 
www.ijmnl.org  Hier vindt u ook informatie hoe u het werk van IJM 
kunt steunen. Op zondag 18 oktober is de wijkdoelcollectie voor 
hen bestemd. 
Er zijn 14 kunstwerken te bezichtigen met de uitleg vermeld in een 
folder. De meeste kunstwerken zijn te koop. De titel en prijs vindt u 
op de bordjes die bij de kunstwerken hangen. 
Wilt u de kunstwerken nader bekijken?  Dat kan elke zondag van 
11.15-12.15u. In verband met de corona-regels wordt u verzocht na 
de dienst de kerk te verlaten en voor de buitendeur te wachten tot 
u binnen kunt komen. Instructies krijgt u van de twee surveillanten. 
Ook in de kerk vragen we u voldoende afstand te houden. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Marijke van der Meulen. 
 

Uitgestelde Kledinginzameling: Sam’s Kledingactie  
Nu op zaterdag 24  oktober van 9.30 – 12.00 uur 
 
Wat nemen wij graag in ontvangst: 
kleding (schoon en draagbaar), schoenen, huishoudtextiel (hand-
doeken, lakens, gordijnen, tafelkleden etc.), brillen. Graag aanleve-

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
http://www.arsprodeo.nl/
http://www.ijmnl.org/
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ren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven. 
 
Waar vindt u inzamelpunten: 
bij de Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Ti-
tus Brandsmakerk, Paaskerk, Kruiskerk. 
Opbrengst wordt met name besteed aan schoon drinkwater en 
sanitair voor 5000 mensen in zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne 
van levensbelang! 
We hopen op een mooie opbrengst! Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Mareke Kniep, tel. 020-643576 p.v.dongen@online.nl of 
Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368. 
 

 
Toelichting op de 1e collecte  
Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert 
U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel 
treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een 
luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de 
juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tege-
lijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en 
doorgegeven aan 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 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  
 
  

mailto:p.v.dongen@online.nl
https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/tNEYj3cbrWVZYoACsnWVCZ
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Toelichting 2e collecte 
Zending – Bouw de Kerk in Syrië weer op 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië laat diepe sporen na: meer dan 
12 miljoen mensen zĳn op de vlucht. Een groot deel van de bevol-
king leeft in armoede. Veel christenen moesten vluchten, kerkge-
bouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië een baken van 
hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld 
of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Herstel van 
de kerk betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop 
voor de toekomst. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk! Doet u 
mee? 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Syrië. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 

  

Agenda Kerkdiensten  
 
20 september ds. Marco Visser 
27 september ds. Bert Kozijn 
4 oktober Ardin Mourik, kandidaat 
11 oktober ds. Werner Pieterse 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW
https://tikkie.me/pay/PGAB/fgUwakpQxDU5JM8WiT1gWW
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