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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: prop. Ardin Mourik  
Ouderling van dienst: Freja Slot 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Ilse Meester 
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: “Ik sla mijn ogen op en zie” 
(Intochtspsalm 121: vers 1 t/m 3) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 
Er wordt gezongen: “Gij boden rond Gods troon” 

(Lied 725: vers 1 t/m 4) 

 
Met de kinderen 
 
Er wordt gezongen: “Je hoeft niet bang te zijn” 

(Lied 935: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 
 

Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 
Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. 
 

Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele 
druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip 
uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts 
wrange druiven voort. 
 

Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en 
mijn wijngaard. 
 

Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig ge-
daan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij 
slechts wrange druiven voort? 
 

Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen: Ik ruk 
de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt 
kan worden. 
 

Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer 
gewied, dorens en distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen 
geen regen op hem te laten vallen. 
 

Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitge-
lezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar 
oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsver-
krachting. 

 
Er wordt gezongen: “O God van Jozef, leid ons verder” 

(Psalm 80: vers 1 en 2) 
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Schriftlezing: Mattheüs 21:33-43 
 

Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een 
wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de 
wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan 
wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuur-
de hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst 
te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden 
er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de 
landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen 
deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met 
de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de 
wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfge-
naam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” en 
ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. 
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan 
met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij 
ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard ver-
pachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdra-
gen wanneer het daar de tijd voor is.’ Daarop zei Jezus tegen hen: 
‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers af-
keurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien.” Daarom zeg ik u: het koninkrijk van 
God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het 
wel vrucht laat dragen. 

 
Er wordt gezongen: “O God van Jozef, leid ons verder” 

(Psalm 80: vers 6 en 7) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, met als gezongen res-
ponsie: “Heer, hoor ons bidden” (Lied 368j), 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 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
Er wordt gezongen: “Samen op de aarde” 

(Slotlied 993: vers 1 t/m 7) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 
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Geen koffie na de dienst 
 

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen die het 
kabinet maandag jongstleden bekend heeft gemaakt, heeft 

het moderamen / de kerkenraad helaas moeten beslissen dat 
er, in ieder geval de eerste drie zondagen (4, 11 en 18 oktober) 

geen koffie wordt gedronken na de dienst. 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 4 oktober 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?  

 

 
Geen koffie na de dienst 
Tot haar spijt heeft het moderamen/ de kerkenraad moeten beslis-
sen dat er in ieder geval de eerste drie zondagen te weten 
4, 11 en 18 oktober geen koffie wordt gedronken na de dienst. Dit 
naar aanleidingen van de nieuwe maatregelen van het kabinet die 
maandag 28 september bekend zijn gemaakt. Het aantal mensen 
dat bij elkaar mag komen, is gesteld op 30. Gelukkig is er voor 
kerkdiensten een uitzondering gemaakt en kunnen we blijven vie-
ren zoals we dat vanaf 6 september doen. Opgeven, via de inmid-
dels bekende kanalen, blijft noodzakelijk! 
Wij houden u van verdere ontwikkelingen en eventueel aanvullen-
de maatregelen op de hoogte. 
Elly Merckel-Timmer 

 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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12+ dienst 
Beste jongeren, Vanmorgen is er weer een JD12+! We gaan het 
deze week hebben over complotten. Complotdenkers (of misschien 
beter gezegd complotgelovers) zijn er altijd geweest. Maar recent 
onderzoek toont aan dat steeds vaker jongeren meegaan in com-
plotten. Sommige klassen kennen twee kampen doordat de ene 
helft heilig in het complot gelooft en het andere deel van de klas 
het bestempelt als onzin. Tijdens de JD12+ gaan jullie nadenken 
over complotten en bekijken jullie of er in de bijbel ook complot-
denkers te vinden zijn. We zien jullie graag in onze ruimte bene-
den! 
Groeten, Rianne namens de 12+-leiding 

 
 
Open Huis Kruiskerk : Professionele hulp bij het beheer 
van uw financiële huishouding 
Dinsdag 6 oktober – aanvang 10.00 uur, Kruiskerk 

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 steeds vaker voor en dan kan beschermingsbewind uitkomst 

bieden. Saskia de Jong en Siska Plantinga, beiden lid van onze ge-

meente en werkzaam als professioneel bewindvoerder en inko-

mensbeheerder, komen in het komende Open Huis langs en zul-

len dan ook meer vertellen hierover. U kunt zich al aanmelden bij 

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

vang 10.00 tot ongeveer 11.00/11.30 uur in de kerkzaal van de 

Kruiskerk, waardoor voldoende afstand gehouden kan worden. 

 

 

mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip  
Woensdag 7 oktober – aanvang 20.00 uur, Paaskerk 

Als de meeste mensen deugen blijft het zonde als dat niet uit de 
verf komt. Maar als God niet langer als bestaande persoon wordt 
ervaren, tegen wie/wat zondig je dan? Een nieuw zondebegrip 
moet mensen aanspreken in hun kracht, niet in hun zwakheid. 
Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar tegen het 
meest wezenlijke in je zelf. We denken na over God; over wat ons 
tot mens maakt; en wat van daaruit een zinnig zondebegrip kan 
zijn. De bijeenkomsten zijn in de Paaskerk op woensdag 7 en 14 
oktober en 4 november om 20.00 - 21.30 uur. Opgave (verplicht) 
en informatie ds. Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, 
f.omta@protestantsekerk.nl. Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. In verband met coronamaatregelen is aanmelding ver-
plicht. 
 
 

Kring Romans  
Donderdag 8 oktober – aanvang: 15.00 uur, Paaskerk 
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen 
om gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te be-
spreken. In de Paaskerk wordt donderdag 8 oktober, 15.00 uur, de 
vooraf gelezen roman van Oek de Jong, Zwarte Schuur, besproken. 
Informatie en opgave (verplicht) bij Albert van Blaaderen, tel. 
0297-58 25 93, literatuur@paaskerk-amstelveen.nl. Alle belangstel-
lenden zijn van harte welkom. In verband met coronamaatregelen 
is aanmelding verplicht. 

 
 
 
 



 
4 

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. 
 

Agenda Kerkdiensten  
 
4 oktober Ardin Mourik, kandidaat 
11 oktober ds. Werner Pieterse 
18 oktober ds. M.T. van der Sijs 
25 oktober ds. Werner Pieterse 
 
 

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. 

http://www.arsprodeo.nl/
http://www.ijmnl.org/


 
5 

 
Toelichting op de 1e collecte  
Het Wereldhuis 
Het coronavirus treft ook het Wereldhuis. Dit centrum voor infor-
matie, begeleiding, educatie en cultuur voor ongedocumenteerden 
moest haar deuren sluiten. Er kwam al snel een goed bericht: De 
Regenboog bood één van haar inloophuizen aan. In deze mooie 
grote ruimte in Amsterdam-Noord kunnen 44 mensen uit de doel-
groep terecht. Het Rode Kruis en De Dokters van de Wereld zijn 
ook aan boord en tegelijkertijd worden er mede dankzij de Sociale 
Kruidenier en Serve The City boodschappen-pakketten gemaakt 
voor andere Wereldhuisbezoekers. De stad barst van de moedige 
engelen! U kunt ook meehelpen door het geven van een gift. 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wereldhuis. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  

  
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
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Toelichting 2e collecte  
Israëlzondag - ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een es-
sentieel element van de eigen identiteit. Kernwoord in de relatie is 
gesprek en ontmoeting. Dit wordt ondersteund met inspiratie- en 
gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël 
Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, ge-
loofsgesprekken en interviews. Verder investeert de Protestantse 
Kerk in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Ne-
derland. Uw steun via de collecte maakt deze activiteiten mogelijk. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Israëlzondag. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
 

  
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
https://tikkie.me/pay/PGAB/j4MjH4Wp9E6WewV3FzvH2q
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