
  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 10 oktober 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,  
tel. 06 41508135 
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 020-2390293 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 

 
 

Zondag 10 oktober geen dienst in de Paaskerk 
 
De nieuwe wijkpredikant van de Kruiskerk, ds. Roel Knijff wordt op 
zondag 10 oktober bevestigd in de Kruiskerk. Er zal dan geen kerk-
dienst plaatsvinden in de Paaskerk. U kunt de dienst in de Kruiskerk 
volgen via www.kerkdienstgemist.nl  Aanvang is om 10.00 uur. 

 
Gebedsgroep 
 
Woensdag 13 oktober is er weer een gebedssamenkomst. Van harte 
welkom!! 
 
Tijd: 19 - 20 uur 
Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
 
Infomatie: Freja Slot-Koelbloed.  te.0646053626 
email: freja.koelbloed@gmail.com 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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Ontmoetingsbijeenkomst seizoen 2021/2022 
Dignahof: Dignahoeve 174                                                                           
Donderdagmiddag 14 oktober  
De middag begint om 15.00 uur 
Contactpersoon: Mimi Emmelot, tel: 06-14433833 

 
Bij deze ontmoetingsmiddag is een van de predikanten aanwezig. Er 
wordt aan hand van een thema met elkaar van gedachten gewisseld. 
 

 
Kring romans 
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om 
gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken. 
We lezen voor 14 oktober de roman van Gerda Blees ‘Wij zijn licht’. 
Locatie  Paaskerk 
Datum  donderdag 14 oktober, 13 januari, 17 maart 
Tijd   15.00 uur  
Informatie  Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93 

literatuur@paaskerk-amstelveen.nl 
 

Koffieconcert in de Paaskerk Amstelveen 

zondag 17 oktober 2021 
Op zondag 17 oktober om 12.00 uur geeft Theo Griekspoor een  
koffieconcert in de Paaskerk Augustinuspark 1 Amstelveen.  
Na vele (corona)maanden is het weer mogelijk een concert te geven 
op dit fraaie orgel. Er worden werken gespeeld van Jan Pieterz. Swee-
linck, organist van de Oude Kerk in Amsterdam, overleden 16 oktober 
1621 precies 400 jaar geleden! 
 
Theo Griekspoor koos Psalm 116. Van Johan Sebastiaan Bach de  
Partite diverse sopra: O Gott, du frommer Gott. Uit tien orgelwerken 
van Albert de Klerk: Hymne, Capriccio, Interludium. Fantasie over 

mailto:literatuur@paaskerk-amstelveen.nl
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Psalm 33 Cornelis de Wolf: Koraal, Andante, Allegro Moderato. Van 
Alphonse Lavallee Smith een Scherzo pour orgue. De te spelen wer-
ken worden toegelicht door de organist. De toegang is gratis, na af-
loop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
Meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl  
 

Gemeenschappelijke maaltijd in de Paaskerk  
op donderdag 21 oktober   
 
Hoera, de buurttafel gaat weer beginnen. De eerste paar keer is deze 
alleen bestemd voor een beperkt aantal (max. 20) gemeenteleden 
van de Paaskerk. Om die reden noemen we het ook tijdelijk geen 
buurttafel maar gemeenschappelijke maaltijd. Ook nu is er nog spra-
ke van enkele corona maatregelen: geen corona toegangscheck, wel 
aan tafel gepaste afstand houden van elkaar en zo min mogelijk lo-
pen. Op donderdag 21 oktober bent u weer van harte welkom. Hoort 
u deze keer niet bij de 20 deelnemers dan komt u als eerste op de lijst 
voor de volgende keer op donderdag 19 november. Wij nemen dan 
contact met u op. 
 
Waar:               Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
Tijd:               inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur  
kosten:             € 7 voor een (vegetarische) maaltijd met dessert en iets 

te drinken  
opgeven:          bij Yvonne Licht uiterlijk maandag 18 oktober voor  

20.00 uur tel. 06 - 22989614,  
e-mail: yvonnevanhalem54@hotmail.com 

info :                 Yvonne Licht, tel. 06 - 22989614 
 

 
 
 

http://www.paaskerk-amstelveen.nl/
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Versoepeling corona maatregelen  
 
In vervolg op de versoepelingen van de corona maatregelen van de 
overheid per 25 september, heeft ook de PKN advies gegeven over 
aanpassing van de maatregelen voor onze kerken.  
Wij hebben dit advies steeds gevolgd en zullen dit ook nu doen.  
Tevens is er overleg geweest met de moderamina van Kruiskerk en 
Pelgrimskerk om de gegeven adviezen zoveel mogelijk op elkaar af te 
stemmen.  
De belangrijkste besluiten voor de eredienst zijn de volgende: 

- Aanmelden is niet langer noodzakelijk. 

- We zullen niet gaan werken met een corona toegangsbewijs. 

“het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te con-

troleren of mensen welkom zijn”, aldus de scriba van de PKN. 

Als kerkenraad onderschrijven wij dit van harte. 

- De stoelen zullen iets dichter bij elkaar geplaatst worden, 

maar wel op “gepaste” afstand van elkaar zoals ook de  

overheid adviseert. 

- Enkele stoelen zullen wel op 1,5 meter afstand geplaatst  

worden voor gemeenteleden die toch liever enige afstand 

bewaren. Denkt u hierbij ook aan een plek op de banken, zo-

wel aan de zijkant van de kerk als achterin. 

We zullen met elkaar moeten kijken hoe het de komende weken gaat, 
mogelijk dat er nog aanpassingen noodzakelijk zijn. Verder willen we 
u vragen elkaars mening te respecteren en vooral om rekening te 
houden met elkaar.  
 
Elly Merckel-Timmer 
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Toelichting op de 1e collecte 
 
Kerk in Actie: Kameroen- Samen werken aan een stabiele toekomst 
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per 
jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaat-
verandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 
weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in 
Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. 
Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een 
vreedzame samenleving. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Kameroen. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met link voor de 1e 
collecte. 
 

 
Toelichting op de 2e collecte 
 
Jong Protestant – Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven 
aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk 
hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 
geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Pro-
testant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt ker-
ken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na 
te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij ge-
loofsopvoeding. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
https://tikkie.me/pay/PGAB/ijjZWsi6niCPwMaXhAuJ53
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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. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 
collecte. 

 
Eerste collecte  Tweede collecte 
 

   
     
Agenda Kerkdiensten 
 
10 oktober 19.30 Taizéviering 
17 oktober 10.00 ds. Barbara de Groot 
24 oktober 10.00 ds. Marianne Bogaard 
31 oktober 10.00 ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk
https://tikkie.me/pay/PGAB/qvX399gYGLGfWFKtGdZrmk

