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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

Er wordt gelezen: “De dag gaat open voor het woord des Heren” 
(Intochtslied 217: vers 1 en 2) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

Drempelgebed 
 

Gebed om ontferming 
 

Er wordt gelezen: “God in den hoog’ alleen zij eer” 
(Loflied 302a) 

 

Met de kinderen 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Deuteronomium 18:15-20 
Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar 

hen moet u luisteren. U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen 
u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, 
onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat 
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overleven we niet.’ De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben 
goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik 
zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat 
ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn 
naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de 
euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb 
opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij 
ter dood gebracht worden.’ 
 

Er wordt gelezen: “Van ganser harte loof ik Hem” 
(Lied 111: vers 1 en 2) 

 

Schriftlezing: Marcus 1:21-28 
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat 

ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep 
onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand 
met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een 
man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat 
hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons 
te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Jezus sprak 
hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De onreine geest deed 
de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was 
zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe 
leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt 
hij gehoorzaamd.’ Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal 
in Galilea. 
 

Er wordt gelezen: “U komt de lof toe, U het gezang” 
(Lied 339a) 

 

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 ko-

ninkrijk 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 gespeeld: “Waar God de Heer zijn schreden zet” 
(Slotlied 723: vers 1 en 2) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Klaas Holwerda 
Ouderling van dienst: Rianne Clerc 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Rianne Clerc (schrift) 

Wendy Kramer (liederen) 
Muziek: Leo Kramer (orgel) 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 7 februari 2021 
  

 
 

 
 

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.  

 
Gezamenlijk programma voor de veertigdagentijd van 
de Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk 
 
Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om samen de 
weg te gaan van donker naar licht, op weg te gaan naar Pasen. Het 
landelijk thema voor deze veertigdagentijd is ‘Ik ben er voor jou’. Er 
wordt stilgestaan bij het leven van Jezus aan de hand van de zeven 
werken van barmhartigheid: de hongerigen eten en de dorstigen 
drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak 
bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de do-
den begraven. Voor de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert is een gezamenlijk programma samengesteld. Meer 
over de definitieve inhoud leest u vanaf volgende week. 
 
 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Paasgroetenactie 2021 
 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de 
paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door ge-
vangenen zelf ontworpen.  
 
Omdat we ook dit jaar Paasgroetenactie niet in de kerken kunnen 
houden, maar we het wel heel belangrijk vinden dat we de gedeti-
neerden te laten weten dat we aan hen denken, willen we de actie 
toch door laten gaan maar dan als volgt: 
Wij vragen u een groet  voor een gedetineerde per email te sturen 
naar roeltje@fammentink.nl  Wij schrijven deze groet namens u 
op een kaart en sturen hem op. 
 
Heeft u geen email? U mag uw groet ook via de telefoon aan mij 
doorgeven: 020-4537148 
Wilt u bijdragen aan de kosten van de kaarten en postzegel.? Maak 
dan € 2,00 over op rek: NL44 INGB 0004 8801 71 t.n.v.  
Prot. Paaskerkgemeente o.v.v. paasgroetenkaart 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, ze-
ker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u 
ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de 
gedetineerden erg goed doet.  
 
Namens de diaconie, Roeltje Mentink 
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Een hart onder de riem 
 
Laten we elkaar een hart onder de riem steken, nu we elke vorm 
van steun en verbondenheid kunnen gebruiken.  
Het is eenvoudig: u/je maakt een hart, schrijft er iets aardigs bij en 
bezorgt het bij iemand van wie u/je denkt dat hij of zij het goed kan 
gebruiken. Het mag gewoon in de brievenbus, afgeven mag natuur-
lijk ook. Er zijn diverse mogelijkheden: een kaart met een hart, een 
gehaakt of geborduurd hartje. Of een collage in de vorm van een 
hart van gekleurde afbeeldingen. Laat de verbeelding spreken, en 
maak iemand blij! Misschien deed u al iets dergelijks, heel mooi, 
wellicht kan er nóg wel iemand een hart onder de riem gebruiken.  
 
Tenslotte: het zou leuk zijn als u een foto opstuurt naar ouderen-
pastor@pga-b.nl, dan kunnen we de resultaten delen op de websi-
te of in een volgende Present. Veel plezier!!  
Trudy Joosse-Ridder, ouderenpastor Protestantse Gemeente  
Amstelveen – Buitenveldert 
 

 
Actie Kerkbalans 2021 
 
Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen 
heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de 
kerk voor velen is! Om zo'n waardevolle plek te blijven is het be-
langrijk dat we ons samen enthousiast en actief blijven inzetten. 
Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te blijven 
voor mensen in Amstelveen. Nu en in de toekomst! Hiervoor vra-
gen wij u ook om een financiële bijdrage. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! Uw bijdrage is van harte 
welkom op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Pro-
testantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans. 

mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Muzikale Vesper in de Kruiskerk 
Zondag 14 februari 16.30 uur 
 
Op zondag 14 februari zal in een muzikale vesper in de Kruiskerk 
Amstelveen, van der Veerelaan 30a, een solocantate van Dieterich 
Buxtehude worden uitgevoerd. Aanvang 16.30 uur. Vanwege de 
coronabeperkingen mag er in de kerk geen publiek worden toege-
laten. Gelukkig heeft de Kruiskerk de voorzieningen om voor be-
langstellenden een live-stream met een uitstekende geluidkwaliteit 
te verzorgen.  
 
Omdat koorzang momenteel niet is toegestaan, heeft Henk Trom-
mel, cantor-organist van de Kruiskerk, muziek uitgezocht die ge-
schreven is voor één solist, de sopraan Arleen van Wijland. Ze 
wordt begeleid door een barokensemble dat uit twee violen en een 
basso continuo bestaat. Zelf neemt Henk Trommel de klavierpartij 
voor zijn rekening op het kistorgel van de kerk.  
 
Uitgevoerd wordt de cantate Herr, wenn ich nur dich habe (BuxWV 
38), van de barokke componist Buxtehude. 
De cantate is inhoudelijk uitgekozen omdat zij past bij het thema 
van de vesper: Vertrouwen. 
Vertrouwen stellen in anderen is essentieel in het leven van men-
sen. Allerlei bijbelse verhalen vertellen over vertrouwen, muziek 
kan het tot klinken brengen en dichters vertolken het vanuit hun 
perspectief. Neerlandica dr. Bettine Siertsema heeft enkele spre-
kende teksten over het thema bijeen gezocht. Zij zal in deze vesper 
liturg zijn, de gedichten voordragen en een korte overweging 
verzorgen. 
 



 
5 

Ook in veel liederen vertolken dichters ‘vertrouwen’ of verlangen 
naar vertrouwen. Arleen van Wijland zingt enkele van deze lie-
deren. Ook het bekendste christelijke gebed, het Vaterunser - deze 
middag in een zetting van Christian Geist (ca. 1700) - zal zij zingen. 
 
Ieder is van harte uitgenodigd de live-stream, die wordt uitgezon-
den via www.kerkdienstgemist.nl 
(zoekwoorden: Amstelveen, Kruiskerk) bij te wonen vanaf zondag 
14 februari 16.30 uur of later. Kijk voor meer informatie op de 
website van de Kruiskerk: www.kruiskerk-amstelveen.nl. 

 

Toelichting op de 1e collecte:  

Kerk in Actie - Bangladesh: beter bestand tegen het water 
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door 
de klimaatverandering komen die helaas steeds vaker voor. De 
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevol-
king weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. 
Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar 
ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen 
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die 
beter bestand zijn tegen storm en regen. 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Bangladesh. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
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Toelichting op de 2e collecte:  

Jeugd-en jongerenwerk in onze gemeente 
De kinderkerkleiding  van de Paaskerk en Kruiskerk bespraken de 
mogelijkheden om ook de kinderen betrokken te houden bij kerk 
en hen iets te vertellen over de veertigdagentijd. Het thema van 
het Bible Basicsprogramma is ‘Een spoor van liefde’. Ook voor de 
kinderen ontwikkelen we een spoor van liefde in deze tijd. Uw gift 
is onder andere hiervoor bestemd. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. jeugdwerk.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
7 februari 10.00 uur ds. Klaas Holwerda 
14 februari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
21 februari 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
21 februari 16.00 uur Themaviering ds. Sietske van der Hoek  

https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
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