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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. Bert Kozijn
Ouderling van dienst: Rina Ran 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Rina Ran 
Organist: Leo Kramer
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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: “Dit is een morgen als ooit de eerste” 
(Openingslied 216: vers 1 t/m 3) 

 

Groet 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed 
 

Er wordt gezongen: “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
(Glorialied 221: vers 1 en 3) 

 

Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 

Gebed 
 

Lezing uit de heilige Schrift: Prediker 9:1-10 
 

Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onder-
zocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in 
de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan 
in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot 
wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of on-
rein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je 
makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – 
alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de 
mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun 
leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt 
bij de doden. Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een 
levende hond dan een dode leeuw. Wie nog in leven zijn, weten 
tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er 
is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. Hun liefde en 
hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang 
verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder 
de zon. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart 
je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van 
het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van 
je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluch-
tig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. 
Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te 
doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en 
gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar 
ben je altijd naar op weg. 
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Er wordt gezongen: “Heb dank, o God van alle leven” 
(Lied 315: vers 1) 

 

Lezing: “Heb dank, o God van alle leven” (Lied 315: vers 2) 
 

En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

 

Er wordt gezongen: “Heb dank, o God van alle leven” 
(Lied 315: vers 3) 

 

Verkondiging 
 

Er wordt gezongen: “Zolang wij ademhalen” 
(Lied 657: vers 1 en 4) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 

In memoriam 
 

Er wordt gezongen: “Niemand leeft voor zichzelf” 
(Lied 961) 

 

Inzameling van de gaven 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
 

VIERING VAN DE MAALTIJD 
 
 

Nodiging 
 

Tafelgebed 
 

Gebed des Heren 
 

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. 

 

Vredegroet 
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Gemeenschap van brood en beker 
 

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam 
van Christus. 
 

De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is 
de gemeenschap met het bloed van Christus. 

 
(Tijdens de rondgang orgelmuziek) 

 
Laat ons de heer, die ons aan zijn tafel heeft ontvangen, nu sa-
men dankzeggend prijzen met de woorden van ons slotlied: 
 

Er wordt gezongen: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” 
(Slotlied 834: vers 1 t/m 3) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 27 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?  

 

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 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:fetsjebijma@gmail.com
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Open Huis dinsdag 6 oktober:  
Professionele hulp bij het beheer van uw financiële 
huishouding 
Natuurlijk wilt u zo lang als het kan zelfstandig uw eigen financiële 

zaken blijven beheren. Maar wat als het door omstandigheden niet 

meer lukt? En/of als er (helaas) geen partner of kinderen in de 

buurt zijn, die het kunnen of willen overnemen? Deze situatie 

komt vaker voor en dan kan beschermingsbewind uitkomst bieden. 

Saskia de Jong en Siska Plantinga, beiden lid van onze gemeente en 

werkzaam als professioneel bewindvoerder en inkomensbeheer-

der, komen in het komende Open Huis langs en zullen dan 

ook meer vertellen hierover. U kunt zich al aanmelden bij Trudy 

Joosse (ouderenpastor@pga-b.nl / 06 833549 24)  NB: aanvang 

10.00 tot ongeveer 11.00/11.30 uur in de kerkzaal, waar-

door voldoende afstand gehouden kan worden. 

 

12+ dienst 
Beste jongeren, 
Deze zondag is er weer een JD12+! We gaan het deze week hebben 
over erfgenamen. Er staat 100 miljoen euro op een rekening van de 
overheid voor erfgenamen. Het zijn bedragen voor mensen die 
recht hebben op een erfenis. Ze willen de erfenis niet of ze weten 
het niet. Na 20 jaar valt het bedrag toe aan de overheid. In het 
nieuwe programma ‘De erfgenaam’ speurt Ruben Nicolai naar deze 
mensen. Tijdens de JD12+ gaan we nadenken over erfenissen en 
bekijken we wat daarover in de bijbel te vinden is. We zien jullie 
graag in onze ruimte beneden! 
 
Groeten, Rianne 
namens de 12+-leiding 

 

mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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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 website blijven staan. Dat heeft ons doen besluiten om niet 

meer één actie voor u eruit te lichten. Zolang wij in verband met de 

coronamaatregelen 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 

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 
 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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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. 
 

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-
ren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven. 

http://www.arsprodeo.nl/
http://www.ijmnl.org/
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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  
Verlangen naar vrede 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Men-
sen die voor bruut geweld moet vluchten. Mensen die nergens 
welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen 
we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te 
bieden. Door vredesactivisten in oorlogsgebieden te ondersteunen 
en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen 
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun 
voor. Collecteert u mee? 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. vrede. 
  
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  

Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk 
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn 
en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstge-
mist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld 
naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van 
Kerkdienstgemist.nl. 
  
Pelgrimskerk Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat 
naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen 
in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen 
op uw gift bij deze collecte. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
 

Agenda Kerkdiensten  
 
27 september ds. Bert Kozijn 
4 oktober Ardin Mourik, kandidaat 
11 oktober ds. Werner Pieterse 
18 oktober ds. M.T. van der Sijs 
 

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