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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: Freja Slot 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Willeke Koops 
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: “Morgenglans der eeuwigheid” 
(Intochtspsalm 213: vers 1, 2 en 5) 

 

Groet en Onze Hulp  
 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

Er wordt gezongen: “Dit is een morgen als ooit de eerste” 
(Loflied 216: vers 1 t/m 3) 

 

Met de kinderen 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:16-21 
 

Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven 
van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die 
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maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus 
is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 
Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich ver-
zoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die 
door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld 
haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging 
van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God 
doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God 
verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één ge-
maakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden 
worden. 

 

Er wordt gezongen: “Niet als een storm, als een vloed” 
(Lied 321: vers 1, 2, 6 en 7) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met Onze Vader 
 

Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 

Er wordt gezongen (staand): “Nu daagt het in het oosten” 
(Slotlied 444: vers 1 t/m 5) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 8 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.  

 

Beste jongeren,  
  
Vanmorgen is er weer een JD12+! Twee weken geleden was de 
eerste gezamenlijke 12+ van dit seizoen. We hebben het toen ge-
had over hoe het is om ergens een vreemdeling te zijn. In de bijbel 
lazen we het verhaal van Esther, die een vreemdeling was is het 
land van Ruth. Ook hebben we gesproken over hoe het is om 
vreemdeling in Nederland te zijn. Er werd volop gediscussieerd!  
Ook deze week hebben we onze 12+-dienst met de jongeren van 
de Kruiskerk en de Paaskerk samen, dit keer om 10:00 in de Kruis-
kerk. We zien jullie graag daar! 
 
  
Groeten, Rianne  
namens de 12+-leiding  

 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Van de diaconie: noteer de data! 
De komende weken zijn er een aantal acties waarop we uw aan-
dacht willen vestigen, met name omdat ze vanwege de beperkin-
gen op een andere manier of eerder dan gebruikelijk georganiseerd 
worden:  
 

*Advent-pakjesactie: 
 Toiletartikelen voor de daklozen in Makom en het Stoelenproject 
in Amsterdam. Deze kunt u inleveren in de kerk op zaterdag 28 
november van 10-12 uur, én op de zondagen 29 november en 6 
december vóór de dienst. Er staan dozen klaar waar u ze in kunt 
doen. Graag kleine verpakkingen.  
 

*Tasjesactie:  
De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk gaan geza-
menlijk  in december een tasjesactie  organiseren voor zo’n 100 
kinderen van de voedselbank in Amstelveen. Een vrolijk tasje ge-
vuld met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen 
met deze kinderen. 
Omdat het door de Covid 19 maatregelen lastig is de tasjes door 
gemeenteleden  te laten vullen, gaat de diaconie de cadeautjes 
hiervoor zelf inkopen. 
Wij vragen u om mee te doen door een bijdrage over  te maken op 
de  bankrekening van de Diaconie A’veen-B’veldert nr. NL32 INGB 
0000 5268 33 o.v.v. Tasjesactie. 
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Themaviering zondag 15 november 16.00 Paaskerk 
Na enige tijd zal er weer een themaviering plaatsvinden. Deze vindt 
plaats in de Paaskerk (voorheen was dit in Westwijk). 
Een aantal gemeenteleden organiseert dit samen met Bara van 
Pelt. De viering heeft als thema “wat een pandemie ons doet op 
divers vlak: privé, sociaal en op het werk” Dit wordt in een bijbels 
perspectief gezet met een schriftlezing en liederen. Aanmelden kan 
vanaf maandag 9 november bij Lineke Wichman via de mail:  
lineke.wichmann@casema.nl 
 

Wekelijks kerkdiensten op RTV-NH om 10.00 uur 
Sinds vorige week zijn er elke zondag (weer) kerkdiensten te volgen op 
RTV-NH. Afwisselend uit een Protestantse en Rooms-Katholieke kerk. Elke 
zondag om 10 uur op RTV-NH. 
  

RTV-NH opname Kruiskerk 15 november  
Zondag 15 november wordt de ochtenddienst uitgezonden via RTV 
Noord-Holland. In verband hiermee is het niet mogelijk de liederen en 
lezingen op het scherm te projecteren. Deze worden nu opgenomen in de 
orde van dienst, die ook per e-mail wordt verstuurd en te downloaden is 
vanaf de website (www.kruiskerk-amstelveen.nl). Meer informatie bij de 
scriba (06-55174089 of scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). 

 

Wijnactie van Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM) 
Moldavië wordt als het om wijn gaat al sinds eeuwen ‘het Frankrijk’ 
van Oost-Europa genoemd. Het rijke wijnverleden garandeert heerlij-
ke en bijzondere wijnen. Ook dit jaar kunt u alleen in november via de 
webwinkel van SOM (https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel) in 
het bezit komen van deze wijnen. Wij hebben 5 verschillende Purcari 
wijnen, 2 speciale Play wijnen en een ’98 Hectares hiervoor in de aan-
bieding. De prijs, zoals vermeld op de website, is gelijk aan de normale 
verkoopprijs. Aangezien de Stichting kan inkopen tegen groothandels-
prijzen, komt ongeveer 30% van uw prijs ten goede aan de ouderen in 
Moldavië. U kunt alleen per doos van 6 flessen bestellen in de web-

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel
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winkel. Daarnaast kunt u ook, net als vorig jaar, heerlijke: Moldavi-
sche honing bestellen. Uw bestelling wordt bij u thuisbezorgd door 
vrijwilligers van SOM. Meer informa-
tie: www.ouderenzorgmoldavie.nl of bel met Jeike (020-6450172) en 
steun de ouderen in Moldavië! 

 
 

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). 
 
 
 
 

http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/
http://www.pga-b.nl/
mailto:scribaak@pga-b.nl
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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 

• 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. 
 
 

Terugkijken Muzikale ontmoeting 

 
Woensdagavond 4 november 2020 zong bariton Florian Just met 
vleugelbegeleiding van Jan Paul Grijpink de 'Winterreise' van  Franz 
Schubert. Om zoveel mogelijk muziekliefhebbers te laten meege-
nieten is dit concert opgenomen en terug te kijken  
via Kerkdienstgemist - Paaskerk Amstelveen 
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090/events/event/1562921
1-202011042000>. 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen/events/live
mailto:scribaak@pga-b.nl
mailto:scribaak@pga-b.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090/events/event/15629211-202011042000
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090/events/event/15629211-202011042000
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Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip  

Nieuwe startdatum: 25 november, Kruiskerk 
 
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. 
 
De startdatum is verschoven naar 25 november van 20.00 -21.30 
uur. 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 heeft ondanks  

afgelasting 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  
gelasten. Door het late tijdstip is dit besluit niet iedereen onder 
ogen gekomen. In de loop van de week werden we regelmatig ge-
beld met de mededeling dat er al kledingzakken klaar stonden en 
anderen belden ons direct met aanbod van kleding. Daarom heb-
ben 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 bril-
len. Zo hebben we samen toch nog flink bij kunnen dragen aan de 
schoonwater voorziening voor zo’n 5000 mensen in Ethiopië. Dit 
ook met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. We ho-
pen dat de actie in het voorjaar weer normaal kan plaatsvinden! 
 
Mareke Kniep en Wim Kea (coördinatoren) 
 

Toelichting op de 1e collecte  
Stoelenproject 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtop-
vang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en 
gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in deze op-
vang aan de Marnixstraat. Sinds 1989 wordt er van 15 september 
tot en met 30 april door 75 vrijwilligers gezorgd voor 10.000 over-
nachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben op een fatsoen-
lijke maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een gift 
aan deze collecte. 
 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject 
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 Toelichting 2e collecte  
 
Opvoeden doe je niet alleen 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je 
dat? En waar kun je terecht met je vragen? De kerk wil de gemeen-
schap zijn die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervarin-
gen uit te wisselen om die gemeenschap te zijn. Jong Protestant 
helpt kerken daarbij met werkvormen en producten waarmee ge-
meenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Collecteer mee, 
zodat Jong Protestant ouders, gezinnen en kerken kan blijven on-
dersteunen bij de geloofsopvoeding. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. geloofsopvoeding 
 
1e collecte   2e collecte 
 
  

   
  

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