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Op de omslag: 'Paulus schrijft de Tessalonicenzen'  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Werner Pieterse  
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Willem Pel 
Organist: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
 
Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

(gemeente gaat staan) 
 

 
Antifoon: “Mijn ziel verlangt naar U” (Lied 711c) 

 
Er wordt gezongen: “Uit angst en nood stijgt mijn gebed” 

(Psalm 130A: vers 1 t/m 3) 

 
Antifoon: “Mijn ziel verlangt naar U” (Lied 711c) 

 
Stilte 
 
Onze Hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed 
 
Er wordt gezongen: “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven” 

(Lied 976: vers 1 t/m 3) 

 
Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 
 

Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de 
doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 
Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten 
wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, 
samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, 
die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen 
geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel 
zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit 
de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebeho-
ren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen 
op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer te-
gemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze 
woorden. 

 
Muziek 
 
Schriftlezing: I Tessalonicenzen 5:1-6 
 

Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waar-
op dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van 
de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er 
vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de onder-
gang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan 
onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, 
zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u 



 
5 

bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe 
aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, 
maar waken en op onze hoede zijn. 

 
Er wordt gezongen: “Uw stem, Heer, hebben wij gehoord” 

(Lied 722: vers 1 t/m 3) 

 
Preek 
 
Muziek 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
 
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: “De wijze woorden en het groot vertoon” 

(Slotlied 1001: vers 1 en 3) 
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Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 1 november 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.  

 

 
Dag van gedenken in Paaskerk Amstelveen 
 
Voor wie steek jij een kaars aan op 1 november? 
 
Allerzielen begint een traditie te worden voor gelovigen en ongelo-
vigen. Meer en meer mensen gedenken jaarlijks op 1 november 
mensen die zijn overleden en staan zo stil bij wie de ander was en 
nu voor jou is. Dat kan met tekst, muziek, gedichten en beeld. Of 
door een kaars aan te steken. 
 
Zoals Stadsdominee Werner Pieterse het zo mooi verwoord: ‘Zo-
lang we de namen blijven noemen van wie we missen zijn ze bij 
ons, leven ze met ons mee. Gedenken is plaatsmaken voor de an-
der. We staan stil bij wie de ander was en nu voor je is’. 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Daarom is de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1, open op 
zondag 1 november van 16.00 – 18.00 uur. Om te gedenken een 
kaars aan te steken of stil te zijn. Uiteraard onder naleving van de 
strikte coronamaatregelen (1,5 meter, mondkapje, noteren con-
tactgegevens en niet meer dan 30 personen binnen). 
 
Omdat niet iedereen naar de kerk kan komen, kan thuis gedenken 
natuurlijk ook. Hiervoor maakte Pieterse een speciale videobood-
schap: ‘Laten we thuis een moment maken met een kaars, een ge-
dicht of verstilling. En zo gedenken en ons verbonden weten met al  
die mensen waar ook ter wereld die hun geliefde gedenken op de-
ze dag’.   
 

Hedendaagse en klassieke muziek 
Kruiskerk Amstelveen, zondag 1 november, 16.30 uur 
  
Op  zondag 1 november speelt in de zondagmiddagconcerten in de 
Kruiskerk Amstelveen, van der Veerelaan 30a, een trio van baskla-
rinet, saxofoon en accordeon. Aanvang 16.30 uur. Vanwege de co-
ronavoorschriften is er in de kerk maar ruimte voor dertig muziek-
liefhebbers en daarom moet ieder zich vooraf opgeven (mail 
naar concert@kruiskerk-amstelveen.nl of schrijf u in via de website 
van de Kruiskerk). Vanwege registratie, gezondheidscheck en 
plaatsaanwijzing wordt u verzocht ruim op tijd te komen. Kaarten 
kosten € 10,- per stuk (jongeren tot 25 jaar € 5,-). Kijk voor meer 
informatie op de website van de Kruiskerk Amstel-
veen www.kruiskerk-amstelveen.nl. 
  
De drie musici zijn Fie Schouten, basklarinet en klarinet, Femke 
IJlstra, sopraan- en altsaxofoon en Marko Kassl, accordeon. Het zijn 

https://youtu.be/tyPpsxlriKs
https://youtu.be/tyPpsxlriKs
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
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musici die hun sporen verdiend hebben in de vertolking van he-
dendaagse en van klassieke muziek. Alle drie zijn hoofdvakdocent 
voor hun instrument aan conservatoria in Nederland en Duitsland. 
Het trio komt met een programma dat een overzicht biedt van vier 
eeuwen klassieke muziek. Zij zien dit concert als een muzikale reis 
door de tijd. Een triosonate van Bach staat op hun programma, 
evenals een sonate van Poulenc, een tango van Piazolla en, uit de 
huidige eeuw, composities van Goldstein, Imhorst en Raxach. 
Als de belangstelling groter is dan er momenteel bij concerten kan 
worden toegelaten, wordt het ook met een live-stream uitgezon-
den. 
  

Muzikale ontmoetingen 
Op 27 augustus heeft Florian Just een mooie avond verzorgd samen 
met zijn vast begeleider Jan Paul Grijpink op de vleugel. Florian 
zong Romantische liederen van diverse componisten.  
Veel mensen vonden het een mooie avond. 
De vraag was toen of Florian en Jan Paul nog een keer terug mogen 
komen en dat gaat gebeuren! 
Op woensdag 4 november ’s avonds en op woensdag 18 november 
in de middag. Dan zullen zij ‘Winterreise’ van Franz Schubert  
uitvoeren. U bent weer van harte welkom in de Paaskerk!   
 
Op woensdag 4 november:  
zaal open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur 
of woensdag 18 november: 
zaal open 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur. 
Toegangsprijs is € 10,--. 
 
Vanwege het maximumaantal van 30 bezoekers is het raadzaam 
om u tijdig op te geven bij Jany Steur, tel: 020 643 68 48 of via 
email: jany_steur@hotmail.com 
Het belooft weer een prachtig concert te worden! 

mailto:jany_steur@hotmail.com
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Uitnodiging voor een gemeentevergadering op afstand 
op 24 november 
(inclusief hoe u zich op deze vergadering kunt voorbereiden) 
 
Geachte gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Amstel-
veen – Buitenveldert, 
De Algemene Kerkenraad organiseert op dinsdagavond 24 novem-
ber om 20.00 uur een gemeente-vergadering vanuit de Paaskerk. 
Op de agenda van deze vergadering staan de jaarverslagen over 
2019 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van 
Diakenen. Ook wordt u geïnformeerd over de stand van zaken 
m.b.t. de verkoop van de Pelgrimskerk. 
 
U kunt op drie manieren aan de beide jaarverslagen komen: 

• via de website van de PGA-B (www.pga-b.nl); OF 

• via een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl): 
OF 

• een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau (telefoonnummer: 
020 6413648) en u krijgt de stukken per post toegestuurd 
(dit kan vanwege de verhuizing van het Kerkelijke Bureau 
vanaf dinsdag 3 november). 
 

U kunt op twee manieren deelnemen aan deze gemeentevergade-
ring: 

• via Kerkdienstgemist en dan kiezen voor de Paaskerk 
 (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen/events/live; in dat geval dient u uw eventuele 
vragen over de beide jaarverslagen uiterlijk op vrijdag 20 
november te sturen naar de scriba van de AK 
(scribaak@pga-b.nl). Ook tijdens de uitzending kunt nog 
een vraag stellen via SMS of Whatsapp (te sturen naar het 
mobiele nummer 06 83995520); OF 

http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen/events/live
mailto:scribaak@pga-b.nl
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• via het vergadersysteem Teams; laat aan de scriba van de 
AK weten dat u de vergadering via Teams wilt volgen 
(scribaak@pga-b.nl); in dat geval krijgt u een uitnodiging 
voor de vergadering en kunt u uw vragen direct tijdens de 
uitzending stellen via Teams. 

 
Tijdens de vergadering zullen de beide jaarverslagen in hoofdlijnen 
worden ingeleid. De meeste tijd zal worden besteed aan de beant-
woording van uw vragen. 
 
 

Programma “Leren en bezinnen in lezingen en kringen” 
 
Voor de Coronatijd (ja deze is er geweest) is er een mooi program-
ma opgesteld met tal van activiteiten. Dit programma heeft de 
naam "Leren en bezinnen in lezingen en kringen" Een flyer hiervan 
is verstuurd met de laatste Present.  
We realiseren ons dat bijeenkomsten in aangepaste vorm doorgaan 
of helaas moeten vervallen. We doen ons best om de informatie 
over het wel of niet doorgaan duidelijk te vermelden in de Paas-
kerkberichten, de Kruispuntjes en de PGAB nieuwsbrief. Bij twijfel 
kan er contact opgenomen worden met de organisator. De flyer is 
ook te vinden op de website  
https://www.paaskerk-amstelveen.nl/leren-en-bezinnen-in-
lezingen-en-kringen/ 
 
De bijeenkomsten met het thema "Hoe gaan wij en anderen om 
met de dood", die gepland waren voor 2, 16 en 26 november gaan 
i.v.m. te weinig aanmeldingen niet door. Mocht u zich al aange-
meld hebben, dan kunt u verwachten dat ds. Bara van Pelt contact 
met u opneemt.   
Ds. Bara van Pelt en Trudy Joosse 
 

mailto:scribaak@pga-b.nl
https://www.paaskerk-amstelveen.nl/leren-en-bezinnen-in-lezingen-en-kringen/
https://www.paaskerk-amstelveen.nl/leren-en-bezinnen-in-lezingen-en-kringen/
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Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip 

Kruiskerk, 4, 11 en 25 november 
 
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 vandaaruit een zinnig zondebegrip kan zijn. 
In verband met de nieuwe coranamaatregelen was deze bijeen-
komst even uitgesteld en inmiddels verplaatst naar de Kruiskerk op 
woensdag 4 november, 11 en 25 november van 20.00 – 21.30 uur. 
Degene die zich al hadden opgegeven worden hiervoor opnieuw 
benaderd. U kunt zich nog opgeven bij Fokko Omta, 06 – 30 34 60 
50, f.omta@protestantsekerk.nl. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
 
 
Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs 

Kruiskerk, 25 november, 16 december 

Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen joods 
geluid. Je zou hem een schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus 
als Messias ging erkennen. 
Vanuit verschillende standpunten laat de auteur van dit evangelie 
zien dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten dit 
seizoen bij hoofdstuk 25. 
Locatie  Kruiskerk 
Datum  28 oktober, 25 november, 16 december  
Tijd  14.30 - 16.00 uur 
Leiding  ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40,  

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl 
 

mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
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Sam’s Kledingactie 24 oktober 2020  
(toch bijna 1000 kg opgebracht) 
 
In verband met de coronamaatregelen is op het laatste moment 
besloten om Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood af te lassen. 
Door het late tijdstip is dit besluit niet iedereen onder ogen geko-
men. In de loop van de week werden we regelmatig gebeld met de 
mededeling dat er al kledingzakken klaar stonden en anderen bel-
den ons direct met aanbod van kleding. Daarom hebben we snel 
een tijdelijk depot ingericht en zijn we zaterdag alle locaties toch 
langs gegaan om op te halen wat er was gebracht. Totale opbrengst 
was nog bijna 1000 kg kleding, schoenen en brillen. Zo hebben we 
samen toch nog flink bij kunnen dragen aan de schoonwater voor-
ziening voor zo’n 5000 mensen in Ethiopië. Dit ook met dank aan 
alle die hieraan hebben meegewerkt. We hopen dat de actie in het 
voorjaar weer normaal kan plaatsvinden! 
Mareke Kniep en Wim Kea (coördinatoren) 
 

Toelichting op de 1e collecte  
 
Stichting Derde Wereld Hulp 

SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van 
Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat 
de kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan. 
Op dit moment is er vooral behoefte aan nieuwe kleding. Normaal 
wordt dit vaak geregeld door de gasten die in de zomer op bezoek 
zijn en met de kinderen gaan winkelen. Voor de kleine kinderen zijn 
dit pyjama’s, voor de oudere kinderen een nieuwe set kleding. Kijk 
ook op www.sdwh.nl 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
 

http://www.sdwh.nl/
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
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Toelichting 2e collecte  
Collecte Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea 

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol 
in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar on-
derwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrou-
wen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastora-
le activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de 
kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een net-
werk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en 
samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien 
en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met 
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. Sterke vrouwen 

 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
1e collecte    2e collecte 
  

     
 
Agenda Kerkdiensten 
1 november  ds. Werner Pieterse 
8 november ds. Bert Kozijn 
15 november ds. E Talstra 
22 november ds. Werner Pieterse en Bara van Pelt 

https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
https://tikkie.me/pay/PGAB/e7NStbh9DXPGagVpqc6h4b
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