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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: dr. Eep Talstra 
Ouderling van dienst: Rianne Clerc 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Organist: Nico Hovius  



 
3 

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: “Van ganser harte loof ik Hem” 
(Intochtspsalm 111: vers 1 en 2) 

 
Groet en bemoediging 
 

v: De Heer is met u. 
g: Ook met u is de Heer. 
 

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

 
Er wordt gezongen: “Van ganser harte loof ik Hem” 

(Psalm 111: vers 6) 
 

 (gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 
Er wordt gezongen: “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” 

(Loflied: psalm 146: vers 1 en 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 26:1-15 
 

Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, uw God, u als 
grondgebied zal geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen. 
U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eer-
ste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de 
HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen, en u 
verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienstdoet, 
zeg dan het volgende tegen hem: ‘Hiermee verklaar ik voor de 
HEER, uw God, dat ik het land waarvan de HEER onze voorouders 
onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnenge-
gaan.’ Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die 
voor het altaar van de HEER, uw God, heeft neergezet, moet u het 
volgende voor de HEER belijden: ‘Mijn vader was een zwervende 
Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling 
met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot 
en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behande-
len: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen 
klaagden we de HEER, de God van onze voorouders, onze nood. Hij 
hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de 
HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, 
op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht 
ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. 
HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me 
gegeven hebt.’ Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel 
voor hem neer. Daarna mag u, samen met de Levieten en de 
vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het 
goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen. Als u in het 
derde jaar, het jaar van de tienden, het tiende deel van de op-
brengst hebt afgestaan aan de Levieten, de vreemdelingen, de we-
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duwen en de wezen, zodat zij bij u in de stad voldoende te eten 
hebben, dan moet u tegenover de HEER, uw God, verklaren: ‘Ik heb 
niets van de gaven die de HEER toekomen achtergehouden. Ik heb 
alles aan de Levieten, vreemdelingen, weduwen en wezen gegeven, 
geheel overeenkomstig de geboden die u mij hebt opgelegd. Ik heb 
geen enkel gebod overtreden en ben in niets nalatig geweest. Ik 
heb niet van deze gaven gegeten in een tijd dat ik in de rouw was, 
ik heb er niets van afgedragen terwijl ik onrein was, en ik heb er 
niets van aan een dode meegegeven. Ik ben de HEER, mijn God, ge-
hoorzaam geweest en heb me gehouden aan alles wat hij me ge-
boden heeft. HEER, zie vanuit uw heilige woning in de hemel neer 
en schenk uw volk Israël en het land dat u ons hebt gegeven uw ze-
gen, zoals u onze voorouders hebt gezworen; zegen dit land van 
melk en honing.’ 

 
Er wordt gezongen: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer” 

(Psalm 84: vers 1 en 3) 

 
Schriftlezing: Lukas 16: 19-31 
 

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purpe-
ren gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 
Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, 
overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er 
overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen 
honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de 
bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abra-
hams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij 
in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, 
zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: 
“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me 
toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn 
tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abra-
ham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je 
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leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft ge-
kend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een 
wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil 
gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan overste-
ken.” Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar 
het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan 
hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van mar-
telingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de pro-
feten: laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader 
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen 
ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes 
en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als 
er iemand uit de dood opstaat.”’ 

 
Er wordt gezongen: “Het woord dat u ten leven riep” 

(Lied 316: vers 1 en 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Dankgebed en voorbeden, 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: “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” 

(Slotlied 868: vers 1, 2 en 5) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met: 
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 15 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.  

 

 

 

Aktie Vrijheidsmail november 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. 

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? 

 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Gedachteniszondag 22 november 2020 
 
Ook dit jaar gedenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar onze gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. 
Om alle nabestaanden fysiek bij de dienst aanwezig te laten zijn, 
zijn er dit jaar drie diensten: 
één om 10.00 uur,  
één om 13.00 uur en  
één om 17.00 uur.  
 
In alle drie de diensten zullen alle namen genoemd worden van 
degenen die gestorven zijn. De nabestaanden hebben een uitnodi-
ging gekregen en velen hebben aangegeven graag fysiek bij één van 
de drie diensten aanwezig te willen zijn. Dit betekent dat er slechts 
zeer beperkt plaats is voor andere gemeenteleden. 
 
U kunt zich voor deze zondag op de gebruikelijke manieren opge-
ven, telefonisch (op maandag) of via het mailadres  
koster@paaskerk-amstelveen.nl (tot donderdag 20.00 uur). 
 
Wilt u daar dan bij vermelden voor welke dienst u zich aan wilt 
melden, voor de dienst van 10.00, van 13.00 uur of van 17.00 uur. 
U krijgt op vrijdag of zaterdag bericht of u naar een dienst kunt 
komen. Wij vrezen dat we op deze zondag veel gemeenteleden 
zullen moeten teleurstellen. Daarom wijzen wij u nogmaals op de 
mogelijkheid om de dienst digitaal met ons mee te vieren via de 
volgende link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen 
De zangers voor deze diensten zullen in overleg met onze organist, 
Leo Kramer, gevraagd worden. We vertrouwen erop met elkaar 
fysiek of op afstand mooie vieringen te hebben. 
Elly Merckel-Timmer 
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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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Wekelijks kerkdiensten op RTV-NH om 10.00 uur  
Elke zondag om 10 uur op RTV-NH (kanalen: KPN 509 – Ziggo 707 – 
T-Mobile Thuis 501) kunt u een kerkdienst volgen, afwisselend pro-
testants en katholieke viering, vanuit een kerk in Noord- Holland. 
De opname op 15 november zal vanuit de Kruiskerk zijn. 
 
 

Muzikale ontmoeting 
Op 25 november komt Florian Just weer om een tweede avond te 
verzorgen in de Paaskerk. 
Daar wordt de Winterreise door hem gezongen samen met Jan-
Paul Grijpink op de vleugel. 
De middag van 18 november komt hiermee te vervallen. 
Aanvang om 20.00 uur, zal open vanaf 19.30 uur. 
Opgeven bij Jany Steur: tel. 643 68 48 of via de mail:  
jany_steur@hotmail 
 
 

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. 
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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 

• 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. 
 
 
 
 

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
mailto:scribaak@pga-b.nl
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Toelichting op de 1e collecte  
 
Wijkdoel Paaskerk 
Stichting Voedselbank Amstelveen stelt overtollige levensmidde-
len beschikbaar aan mensen die tijdelijk ondersteuning nodig heb-
ben in hun primaire levensonderhoud: eten en drinken. Door de 
coronacrisis maken voedselbanken een moeilijke tijd door: er zijn 
minder vrijwilligers beschikbaar en er worden minder levensmidde-
len gedoneerd. De opbrengst van de collecte wordt daarom ge-
bruikt om Stichting Voedselbank Amstelveen te ondersteunen bij 
haar werk. 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. voedselbank 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  
 
Wijkdoel Pelgrimskerk: Actie Sprinkhaan - Verjaag de honger 
 
Enorme zwermen woestijnsprinkhanen vreten in  grote delen van 
Zuidoost-Azië en Oost-Afrika het land kaal. Een zwerm eet de dage-
lijkse hoeveelheid voedsel van 2500 mensen op. Boeren in Ethio-
pië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun 
inkomen kwijt. Honger en armoede dreigt voor de bevolking. Het 
einde van de sprinkhanenplaag is nog niet in zicht! Na corona 
maakt de sprinkhanenplaag  de armoede onder de bevolking nog 
groter. Kerk in Actie steunt deze boeren met waarschuwingssys-
temen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een 
geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp om 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
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honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben ver-
woest. Dat kan alleen dank zij uw bijdrage. Doet u ook mee ? 
 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Actie Sprinkhaan 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  
Wijkdoel Kruiskerk 
Dorcas - Voedselactie 
Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikke-
lingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dit 
jaar houden we een collecte in plaats van een inzameling van le-
vensmiddelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Dat is extra 
hard nodig in deze tijd. Van de opbrengst van deze collecte worden 
door vrijwilligers van Dorcas levensmiddelen gekocht en in pakket-
ten verpakt met in elk 15,00 euro aan producten. Helpt u mee deze 
pakketten te vullen? 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Dorcas 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
  

Toelichting 2e collecte   
Pelgrimskerk-Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat 
naar onze wijkkas. De bestemming is o.a. voor: zo-
mer/winterprogramma, diverse bijeenkomsten, bloemen in de kerk 
en voor zieken, onze website, de liturgieën, kaarsen, enz. Wij reke-
nen op uw gift voor deze collecte. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
https://tikkie.me/pay/PGAB/ruJvvLxacqSN1xjDvvMSFA
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 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL58 INGB 0000 
660904  t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
inzake wijkkas Pelgrimskerk o.v.v wijkwerk. 
  
Wijkwerk Paaskerk en Kruiskerk 
Nu nog niet met alle gemeenteleden in de kerk kunnen komen is 
het fijn om via Kerkdienstgemist.nl toch verbonden te zijn. 
 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 [weglaten wat niet van toe-
passing is] 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
 
1e collecte   2e collecte 
 

   
 
 

Agenda Kerkdiensten 
15 november ds. E Talstra 
22 november ds. Werner Pieterse en Bara van Pelt 
29 november ds. Werner Pieterse 
6 december  ds. B. Bos 
 

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