
 
 

BEHANDEL ANDEREN ZOALS JE WILT 
DAT ZE JULLIE BEHANDELEN 

 
 

 
 

VIJFDE ZONDAG VAN DE HERFST 
 

18 OKTOBER 2020 
 

PAASKERK AMSTELVEEN  



 
2 

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. Marnix van der Sijs (PG Naarden) 
Ouderling van dienst: Rianne Clerc 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Organist: Theo Griekspoor  
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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: “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” 
(Intochtspsalm 23c: vers 1 t/m 5) 

 
Bemoediging en groet: 
 

v. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw is tot in eeuwigheid 
a. en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

v. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God 
de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. 

 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
met als refrein: “Kyrie eleison” (lied 301k door voorganger en zanggroep) 

 
Er wordt gezongen: “Laat ons de Heer lofzingen” 

(Loflied 864: vers 1 en 5) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Lucas 6:27-35 
 

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed 
voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie 
slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook 
de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, 
ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je 
bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je 
wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie 
jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen 
liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie 
weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het 
een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug 
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting 
alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld 
aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk 
worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, 
want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 

 
Er wordt gezongen: “Neem mij aan zoals ik ben” (3x) 

(Lied 833) 

 
Preek 
 
Muziek 
 
Er wordt gezongen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 

(Lied 992: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 

Dankgebed en voorbeden, met als refrein: 

“Roep onze namen dat wij U horen” (Lied 331 door de voorganger) 

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: “U bent de kracht achter ons hele leven” 
(Slotlied (staand): vers 1, 2 en 4) 

 

2. U bent de stem, die roept door zoveel eeuwen,  
stiller en sterker dan wat om ons heen  
zo onbarmhartig ons kan overschreeuwen,  
alsof wij leven voor onszelf alleen;  
U bent de stem, die roept in de woestijn  
totdat wij met U levend willen zijn. 

 

4. U bent de hoop tegen ons beter weten,  
leven dat doorbreekt dwars door harde steen;  
waar wij uiteindelijk elkaar vergeten  
vouwt zich Uw liefde eeuwig om ons heen.  
En eenmaal, aan een verre, vreemde kust,  
zullen wij zien waarop ons hopen rust. 
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Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen koffie na de dienst 
 

Naar aanleiding van de coronamaatregelen die het kabinet  
heeft besloten, heeft het moderamen / de kerkenraad helaas 
moeten beslissen dat er geen koffie wordt gedronken na de 

dienst. 
 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 18 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  
De nieuwe maatregelen die afgelopen dinsdag zijn medegedeeld, 
hebben gelukkig geen effect op het aantal mensen dat de kerk-
dienst mag bezoeken. Er mogen 30 gemeenteleden aanwezig zijn, 
dit is exclusief predikant, organist, ambtsdragers en mensen van 
beeld en geluid.   
Graag zet ik voor u de belangrijkste regels nog even op een rijtje:  
 

• Voor de kerkdienst kunt u zich op de gebruikelijke manieren 

opgeven, maar het zou dus heel goed kunnen dat u een 

keer teleurgesteld wordt omdat er zich teveel mensen heb-

ben opgegeven. Als u teleurgesteld 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 vooraf-

gaande aan de betreffende zondag u aan te melden. Hierbij 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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wil ik graag Jany Steur bedanken die op dit moment veel 

werk voor deze aanmeldingen verzet.  

• Wij adviseren dringend mondkapjes te dragen bij verplaat-

singen 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 gemeentele-

den. Ook hiervoor kunt u zich op de gebruikelijke manier 

opgeven. Wie er daadwerkelijk kunnen zingen, zal in over-

leg met onze organist Leo Kramer bepaald worden. Als u 

zich opgeeft om te zingen, krijgt u nader bericht of dit mo-

gelijk is op de betreffende zondag.  

• Helaas is er ook geen koffie drinken na de dienst.  

• 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 
 
 
Sams Kledingactie voor Mensen in Nood op 24 oktober 
a.s. is AFGEBLAZEN.  
 
Dit in verband met de nieuwe coronamaatregelen die o.a. inhou-
den dat het creëren van mensenstromen zoveel mogelijk moet 
worden beperkt. We vinden het erg jammer maar het kan niet 
anders.  
Mareke Kniep, tel. 020-643576  en Wim Kea, tel. 06 – 519 77 368 
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Aktie Vrijheidsmail oktober 
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? 

 

Agenda Kerkdiensten  
18 oktober ds. M.T. van der Sijs 
25 oktober ds. Werner Pieterse 
1 november  ds. Werner Pieterse 
8 november ds. Bert Kozijn 
 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Koffieconcert zondag 25 oktober  

Er is nog plaats maar is ook online te volgen 

Zondag 25 oktober 2020 geeft de organist Dirk Out een orgelcon-
cert 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:  Boëllmann: de Suite 
Gothique.  
De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. U kunt het concert ook volgen via kerkdienstgemist.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 gege-
vens (naam en telefoonnummer) invullen. Daar krijgt u dan wel een 
uur mooie muziek voor! 
 

 
Collectes bij de uitgang  
Aan het einde van de dienst staan bij de uitgang dozen waarin u 
een bijdrage kan doen voor de beide collectes. 

 
 
 
 
 

mailto:koster@paaskerk-amstelveen.nl
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Toelichting op de 1e collecte  
Kerk in Actie: Landbouw Rwanda 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt onge-
veer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun 
omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerke-
lijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden 
ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine 
boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de 
regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boe-
ren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin 
kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te 
laten gaan. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
 
  

 
  

 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
https://tikkie.me/pay/PGAB/9pTrdTcA8jJCXpaTvGzDbd
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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. 
  

 

 
 
 

 

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