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'Paulus schrijft de Tessalonisenzen' van Jan Lievens (1607-1674) 

 
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. 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Stilte 

 

Woord van welkom 

 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Er wordt gezongen: “Het jaar neigt zich tot stille groet” 
(Lied 712: vers 1 t/m 4) 

 

Onze Hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 

 

Met de kinderen 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed 

 

Er wordt gezongen: “Loof de Heer, want Hij is goed” 
(Psalm 136: vers 1, 3, 5 en 6) 

 

Schriftlezing: Handelingen 17:1-4 
 

Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals 

gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan 

de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna 

uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ Sommigen lie-

ten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en 

een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. 

 

Er wordt gezongen: “Loof de Heer, want Hij is goed” 
(Psalm 136: vers 8, 9, 12 en 13) 

 

Schriftlezing: I Tessalonicenzen 1:1-10 
 

Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Va-

der, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen: wij noe-

men u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof 

tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus 

Christus, onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: onze 

verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overwel-

digende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw 

midden waren. U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het 

woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen 
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in Macedonië en Achaje geworden. Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente 

niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die ge-

bieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen 

en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware 

God, te dienen en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen op-

staan en die ons zal redden van het komende oordeel. 

 

Preek 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

 

Muziek 

 

Lied als inleiding op de gebeden: “Dat ik recht kan staan” 
(Lied 714: vers 1 t/m 8) 

 

Gebeden, 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 

 

Er wordt gezongen: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed” 
(Slotlied 512: vers 1, 2, 5, 6 en 7) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 

 

Voorganger : ds. Werner Pieterse  

Ouderling van dienst : Sabina Pierik 

Diaken : Marjo Valkier 

Voorlezer : Sabina Pierik 

Organist : Nico Ph. Hovius 

 

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. 
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                                 PAASKERKBERICHTEN 

                             Zondag 11 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 contact wilt? Bel of mail ons gerust.  

 

Vanuit het moderamen/kerkenraad  
Nieuwe maatregelen in het kader van Corona rollen nu snel over elkaar heen. Schreef ik vorige week 

nog dat we geen koffie meer konden drinken na de dienst, deze week zijn we helaas geconfronteerd 

met nog meer beperkende maatregelen.  

Via de Paakerkberichten zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden van wat er in 

moderamen en kerkenraad besloten wordt. Het moderamen overlegt al een tijdje iedere week tele-

fonisch om zo op de meest recente ontwikkelingen in te kunnen spelen.  

De nieuwe maatregelen die we voor deze week hebben afgesproken even op een rijtje: 

• Vanaf deze zondag doen wij mee aan de zeer dringende oproep vanuit de overheid en PKN en 

hanteren wij een maximum van 30 gemeenteleden. Dit is exclusief de predikant, organist, 

ambtsdragers en mensen van beeld en geluid. 

 

U kunt zich op de gebruikelijke manieren opgeven, maar het zou dus heel goed kunnen dat u 

een keer teleurgesteld wordt omdat er zich teveel mensen hebben opgegeven. Als u teleurge-

steld wordt, proberen we u een andere zondag aan te bieden waarop nog wel plaats is. We 

vragen u wel om niet eerder dan de maandag voorafgaande aan de betreffende zondag u aan 

te melden. Hierbij wil ik graag Jany Steur bedanken die op dit moment veel werk voor deze 

aanmeldingen verzet. 

  

• Wij adviseren vanaf a.s. zondag mondkapjes te dragen bij verplaatsingen binnen de kerk. Dat 

zal dus vooral betekenen bij het binnen komen en bij het verlaten van de kerk. Tijdens de 

dienst mag het mondkapje af.  

• Het aantal zangers is inmiddels beperkt tot vijf gemeenteleden. Ook hiervoor kunt u zich op de 

gebruikelijke manier opgeven. Wie er daadwerkelijk kunnen zingen, zal in overleg met onze 

organist Leo Kramer bepaald worden. Als u zich opgeeft om te zingen, krijgt u nader bericht of 

dit mogelijk is op de betreffende zondag.  

• De ontmoetingsbijeenkomsten die gepland staan voor de komende drie a vier weken worden 

geannuleerd. Of andere bijeenkomsten door kunnen gaan, bepalen we in overleg, waarbij 

vooral rekening wordt gehouden met het aantal deelnemers.    

Elly Merckel-Timmer 
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Gespreksgroepen en kringwerk 

Bescherming van kwetsbare mensen speelde ook mee in het besluit om in de Paaskerk even geen 

doordeweekse bijeenkomsten te houden. Daarom ging de gespreksgroep “Zonde, op zoek naar een 

eigentijds begrip” afgelopen week niet van start. 

Voorlopig mikken we nu op 4 november om de groep alsnog te houden. Maar alles wat we tegen-

woordig plannen is zo zeker als een dagkoers. Een zelfde onzekerheid hangt over een ingeplande 

avond met Prof. Anton Wessels over zijn recente boek betreffende de Apokalyps (Openbaring) in Ten-

ach, Evangelie en Koran. De avond is gepland op woensdag 18 november. 

Alle onzekerheid is geen reden, om niet gewoon door te gaan met plannen maken, alsof alles gewoon 

volgens schema zal lopen. Luther zou zelfs de dag voor zijn dood (als hij dat al zou weten), nog even-

zogoed een appelboompje planten.  

Fokko F. Omta 

 

Koffieconcert 

Zondag 25 oktober 2020 geeft de organist Dirk Out een orgelconcert op het fraaie Leeflang/Reil orgel 

in de Paaskerk. Aanvang 12.00 uur.  Hij speelt werken van Jan Zwart: Fantasie over het Lutherlied, 3 

koraalvoorspelen van Bach: ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ BWV 655, ‘Wir glauben all’ an einen 

Gott, Schöpfer’ BWV 680, ‘Wir glauben all’ an einen Gott, Vater’ BWV 740.  Mozart: Gigue in G, KV 

574. Van Stanley: Voluntary in a, Andante-Allegro. A Trumpet Minuet van Hollins en op verzoek:  Bo-

ellmann: de Suite Gothique.  

De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op 

www.paaskerk-amstelveen.nl. 

 

Een mooi programma en een verademing in deze coronatijd. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. 

Door de coronavoorschriften mogen maar 30 liefhebbers in de kerk en daar komt Dirk Out graag voor. 

U kunt zich opgeven via 

koster@paaskerk-amstelveen.nl  en aan de deur mag u uw gegevens (naam en telefoonnummer) in-

vullen. Daar krijgt u dan wel een uur mooie muziek voor! 

 

 

Expositie ‘Expressions for Justice” 
Vanaf heden tot en met 18 oktober is er in de Kruiskerk een indringende expositie te zien. Ars pro 

Deo, een groep kunstenaars,  

zamelt door het exposeren van hun kunst geld in voor Internationaal Justice Mission (IJM). Laatstge-

noemde zet zich actief in  om kinderslavernij, - zoals kinderarbeid, seksueel misbruik en/of mensen-

handel – 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 steu-

nen. 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 vol-

doende afstand te houden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marijke van der Meulen. 
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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 (handdoeken, lakens, gordijnen, tafelkleden 

etc.), brillen. Graag aanleveren in gesloten vuilniszakken of dozen, brillen apart afgeven. 

 

Waar vindt u inzamelpunten: 

bij de Pelgrimskerk, Augustinuskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Titus Brandsmakerk, Paaskerk, Kruis-

kerk. 

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. 

 

Agenda Kerkdiensten  
11 oktober ds. Werner Pieterse 

18 oktober ds. M.T. van der Sijs 

25 oktober ds. Werner Pieterse 

  1 november  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 diaco-

nale en de kerkelijke collecte. 

 

Toelichting op de 1e collecte  
Z!  De Amsterdamse straatkrant 

U kent ze wel de verkopers van Z! De dak- en thuislozen die bij veel winkelcentra staan om met de 

verkoop van de krant een bescheiden inkomen te verdienen. Bovendien doen ze weer mee in de 

maatschappij. U kunt ze helpen door een krant te kopen en mee te nemen. Er staan vaak interessante 

artikelen in, zoals nu door een daklozendokter. En natuurlijk puzzels en een stripverhaal. Met de col-

lecte van vandaag ondersteunt u de organisatie van de krant.  

Bij de uitgang ligt een aantal Z!-kranten. Neem er gerust een mee en als u dit nog niet deed koop de 

volgende bij de verkoper bij uw supermarkt.  

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel en naam kerk. 

  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 
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Toelichting 2e collecte  
 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Nu we weer meer gebonden zijn door de coronamaatregelen blijven we zoeken naar manieren om 

elkaar te bemoedigen. Uw gift aan deze collecte wordt besteed om elkaar nu en in de toekomst ‘vast’ 

te kunnen houden. 

  

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. pastoraat. 

  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. 

 

 
  

 

 

 

 

 


