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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Arianne Geudeke 
Ouderling van dienst: Sabina Pierik 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Organist: Peter van Dongen 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Er wordt gezongen: “Vanwaar zijt Gij gekomen” 
(Intochtslied 494: vers 1 en 2) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Woorden bij het begin 
 

Kyriegebed 
 

Er wordt gezongen: “Nu zijt wellekome” 
(Kyrielied 476: vers 1) 

 

Woord van genade 
 

Er wordt gezongen: “Eer zij God in onze dagen” 
(Glorialied 487: vers 1) 

 

Moment voor jong en ouder  
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Lucas 2:21 
 

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou wor-

den, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog 

voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

 
Er wordt gezongen: “O Jezus hoe vertrouwd en goed” 

(Lied 512: vers 1 & 2) 

 
Schriftlezing: Lucas 2:22-28a 
 

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de 

wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem 

naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is 

voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon 

moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer 

brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortel-

duiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruza-

lem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, 

die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, 

en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige 

Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messi-

as van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest 

kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar 

binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet ge-

bruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God. 
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Er wordt gezongen: “O Jezus hoe vertrouwd en goed” 
(Lied 512: vers 3 t/m 5) 

 
Schriftlezing: Lucas 2:33-38 
 

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem 

werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moe-

der: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen 

of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 

en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de 

gezindheid van velen aan het licht komen.’ Er was daar ook een 

profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was 

hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met 

haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze 

was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met 

vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht 

hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen 

naar de bevrijding van Jeruzalem. 

 
Er wordt gezongen: “O Jezus hoe vertrouwd en goed” 

(Lied 512: vers 6 & 7) 

 
Ter overweging 
 
Er wordt gezongen: “Omdat Hij niet ver wou zijn” 

(Lied 528: vers 1 t/m 5) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden en 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: “Bron van liefde, licht en leven” 

(Lied 793: vers 1 & 2) 

 
Wegzending en zegen 
 
Gesproken Amen 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 27 december 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.  

 
Uitkomst PGA-B brede gemeentevergadering  
van 22 december 
Op dinsdag 22 december heeft er een online gemeentevergadering 
plaatsgevonden via kerkdienstgemist.nl (met 62 deelnemers) en 
Teams (15 deelnemers) in het kader van het beroepingsproces. De 
drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben in deze 
vergadering de eerder van de beroepingscommissie overgenomen 
voordracht van ds. Barbara de Groot uit Velsen-Zuid / IJmuiden-
Oost voorgelegd aan de gemeente. Na een toelichting over de ge-
volgde procedure en informatie over de te beroepen predikant 
konden gemeenteleden vragen stellen via verschillende communi-
catiekanalen. Hiervan werd goed gebruik gemaakt. Na beantwoor-
ding van de vragen konden gemeenteleden tijdens de vergadering 
bezwaar aantekenen tegen de gevolgde procedure. Alle communi-
catiekanalen bleven stil. Hiermee stemde de gemeente dus in met 
het uit te brengen beroep.  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Gemeenteleden hebben nog t/m zondag 27 december de tijd om 
bezwaar aan te tekenen. Daarna wordt de beroepsbrief overhan-
digd aan ds. de Groot. Zij heeft dan volgens de PKN kerkorde nog 
drie weken de tijd om het uitgebrachte beroep te aanvaarden.  Er 
komt van deze gemeentevergadering verder geen verslag. 
Scriba AK 

 
Vanaf 27 december kerkdiensten uitsluitend online 
De kerstdiensten, op 24 en 25 december, zullen doorgaan zoals we 
al besloten hadden, met maximaal 30 gemeenteleden. Daarna 
wordt het anders.  
Na overleg in het moderamen en met instemming van de kerken-
raad is besloten dat we vanaf zondag 27 december tot en met – 
vooralsnog - 17 januari teruggaan naar uitsluitend online kerkdien-
sten.  
Dat betekent dat u zich niet meer kunt opgeven om bij die diensten 
aanwezig te zijn en uitsluitend via kerkdienst gemist de diensten 
kunt bekijken en beluisteren. Wij betreuren dit ten zeerste, maar 
menen toch aan de dringende oproep van zowel de overheid als 
van de PKN gehoor te moeten geven. 
Wij hopen dat u als gemeenteleden dit besluit kunt respecteren. 
Namens de kerkenraad, Elly Merckel-Timmer 

 
Aktie Vrijheidsmail december 
 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de  
Aktie Vrijheidsmail. 
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw 
browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 
moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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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? 
 

Kerkelijk bureau gesloten 
Het kerkelijk bureau is gesloten van 21 december tot 5 januari 
2021. 
 

Toelichting op de 1e collecte  
Wijkdoel Paaskerk 
Inloophuis Makom valt onder de Regenboog groep en probeert een 
veilige plek te creëren voor  
dak- en/of thuislozen in Amsterdam. Voor 7 dagen per week kan 
men hier terecht voor een goed gesprek, creatieve middag, film 
kijken of gewoon een warm kop koffie. 
De gezamenlijke diaconieën in Amstelveen Buitenveldert zorgt elk 
jaar voor een extra cadeautje met Kerst voor ruim 100 daklozen. 
Dit is in de vorm van een gevuld tasje met kleine toiletartikelen en 
een reep chocola. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/ov3tLsrDexe7bc6AJLRGL7
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Toelichting 2e collecte: Algemeen kerkenwerk 
Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, 
waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze 
gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we 
door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschil-
lende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te 
maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar 
een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voort-
zetten!  U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 AB-
NA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. algemeen kerkenwerk. U kunt ook direct een 
bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte. Of geef 
via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
 

Agenda Kerkdiensten 
24 december 19.00 uur ds. Werner Pieterse en Ardin Mourik  
24 december 21.30 uur ds. Werner Pieterse 
 
25 december 09.30 uur ds. Bara van Pelt 
25 december 12.00 uur ds. Werner Pieterse en Ardin Mourik 
 
27 december ds. Arianne Geudeke 
31 december ds. Coosje Verkerk 

https://tikkie.me/pay/PGAB/2oKk6338huhSN9fsjbdMFH
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