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Op de omslag een tekening van Rembrandt bij Marcus 1: 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Tanja de Kam (schrift) 

Wendy Kramer (liederen) 
Muziek: Leo Kramer (orgel)   
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Antifoon (gesproken) 
 

Roept hij mij aan 
Ik zal hem antwoorden; 
ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. 
Ik zal hem redden en tot een brengen 

 
Er wordt gelezen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 

(Psalm 91A: vers 1 t/m 3) 

 
Antifoon (gesproken) 
 

Roept hij mij aan 
Ik zal hem antwoorden; 
ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. 
Ik zal hem redden en tot een brengen 

 
Onze Hulp 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 

  



 
4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 
Schriftlezing: Marcus 1:29-34 
 

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis 

van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons 

schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over 

haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar over-

eind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. ’s 

Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen al-

le zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad had-

den zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van 

allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe 

om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 

 

Muziek 
 
Schriftlezing: Marcus 1:35-39 
 

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, 

ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 

Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug ach-

terna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Ieder-

een is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen 

gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede 

nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ In heel 

Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. 

 
Muziek 
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Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Er wordt gelezen: “Kom en volg mij” 

(t: Henk Jongerius, m: Jan Raas) 
 

Kom en volg mij op de weg,  
gehoorzaam aan de schriften  
die zijn vervuld in wat ik zeg:  
zij zullen u verlichten.  
 

Kom en volg mij op de weg  
waarvan het eind verhuld is,  
maar wie volbrengt wat ik hem zeg,  
draagt de vervulling in zich.  
 

Vraag niet of hij wel veilig is,  
maar durf mij te geloven:  
ik ben voor u in duisternis  
het schijnsel voor uw ogen.  
 

Ik geef u niet de overvloed  
waarvan de mensen dromen,  
maar kracht die overwinnen  
doet wat ons wil overkomen.  
 

Kom en volg mij op de weg  
die mensen zal verbinden,  
de zwakken in hun rechten  
zet en zicht geeft aan verblinden.  
 

Kom en volg mij op de weg  
en doe elkander leven.  
Ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
Er wordt gelezen: “Hij die gesproken heeft een woord dat gáát” 

(Lied 362: vers 1 t/m 3) 

 
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 aar-

de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-

king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 

kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Er wordt gespeeld: “Een mens te zijn op aarde” 

(Lied 538: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 21 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.  

 
 

“Ik ben er voor jou” 

Gezamenlijk programma voor de veertigdagentijd 
vanuit de Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk aan de hand van de 
zeven werken van barmhartigheid 
 
Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om samen de 
weg te gaan van donker naar licht, op weg 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 wer-
ken van barmhartigheid: de hongerigen eten en de dorstigen drin-
ken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, 
de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begra-
ven. Voor de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is 
een gezamenlijk programma samengesteld waarbij dit thema de 
rode draad is. De komende weken zullen we de onderdelen hiervan 
aan u bekend maken via de websites, Present en de nieuwsbrieven. 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl


 
2 

Afscheid ds. Sieb Lanser  
Dienst Paaskerk schakelt door naar Kruiskerk op zondag 28 febru-
ari 
Op 28 februari neemt ds. Sieb Lanser afscheid als wijkpredikant van 
de Kruiskerkgemeente. Vanuit het ministerie en de AK is voorge-
steld, omdat ds. Lanser afscheid neemt van de  hele Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, op 28 februari één viering te 
houden vanuit de Kruiskerk. U wordt via kerkdienst gemist Paas-
kerk automatisch doorgeschakeld naar de dienst in de Kruiskerk. 
Ook vanaf deze plaats willen wij ds. Lanser danken voor de samen-
werking gedurende vele jaren en hem Gods zegen wensen op zijn 
verdere levenspad. 
 

Themaviering “Doen en Laten” op 21 februari om 16.00 
uur. 
Op zondag 21 februari om 16.00 uur is er weer een online thema-
viering met als thema “Doen en Laten”.   
Met de bijbelfiguur Jona willen we de 40dagentijd ingaan. Net als in 
januari is deze themaviering een combinatie van filmpjes die door 
gemeenteleden zijn gemaakt. Voorganger van de dienst is Sietske 
van der Hoek. U wordt van harte uitgenodigd om de viering via 
www.kerkdienstgemist.nl mee te beleven.  
 

Podcast Marcus: Het oudste verhaal over Jezus 

In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het oudste, 
meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien afleveringen leest hij 
ter inspiratie het Marcusevangelie. Om bij te verstillen of gewoon 
te beluisteren. Iedere zondag, vanaf 21 februari, staat vanaf 17.00 
uur een nieuwe aflevering klaar. Om direct of op een later tijdstip 
te beluisteren. Te beluisteren via de website pga-b.nl en de ker-
kenwebsites en wernerpieterse.nl.  
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Wanneer: vanaf zondag 21 februari t/m zondag 28 maart elke zon-
dag en op donderdag 1 april, vrijdag 2 april en zaterdag 3 april, om 
17.00 uur. 
 

Digitale ontmoetingen: 7 werken van Barmhartigheid  

Op de donderdagavond in de veertigdagentijd staan we stil bij het 
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Zo 
inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.  
Tijdens een korte digitale ontmoeting licht bij toerbeurt één van 
onze pastores één van de werken van barmhartigheid toe. De ont-
moeting start met een korte introductie op een van de werken. 
Daarna wordt u in groepje ingedeeld om met elkaar van gedachten 
te wisselen aan de hand van een meegegeven vraag.  
 
Waar: op de website vindt u een knop waarmee u vanaf tien minu-
ten voor aanvang toegang krijgt tot de ontmoeting. Nodig is een 
computer of laptop mét camera en geluid of een tablet of i-Pad. 
Wanneer: donderdag 25 februari t/m donderdag 25 maart 20.00 
uur 
 

Digitale gesprekken over ‘Wat is dan goed?’ 
In de week van 22 februari start ds. Fokko Omta met een aantal 
kleine ZOOM–sessies (50 minuten) aan de hand van het boek Wat 
is dan goed? van Trouw-columnist Stevo Akkerman. Elke keer staat 
op zichzelf en gaat over een interview van Akkerman met een be-
kende schrijver of denker zoals Arnon Grunberg, Marilynne Robin-
son, Naomi Ellemers, Jan Keij en Christiane Tietz. Het boekje is te 
bestellen bij Boekhandel Venstra (€ 14,99). Vooraf per e-mail een 
scan ontvangen van het betreffende hoofdstuk is ook mogelijk.  
 
Wanneer: in eerste instantie dinsdagmiddag 15.00 uur en woens-
dagavond 20.00 uur. De sessies zijn in kleine groepen van ongeveer 
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5 personen. Bij voldoende aanmelding is een ander tijdstip ook 
mogelijk.  
Waar: digitaal. Na aanmelding wordt u een link toegestuurd. Nodig 
is een computer of laptop mét camera en geluid of een tablet of i-
Pad. U kunt zich opgeven via e-mail bij ds. Fokko Omta, 
 f.omta@protestantsekerk.nl. Graag bij opgave uw naam en tele-
foonnummer vermelden en het gewenste tijdstip. 
 

Passiemuziek 

Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus Christus uitgedrukt in 
passiemuziek. Wie aan passiemuziek denkt, denkt ongetwijfeld in 
ieder geval aan de Mattheus Passion van Johann Sebastiaan Bach. 
De gezongen recitatieven (de verhaallijn volgens het evangelie van 
Matteüs), de koralen, de aria’s en de koorgedeeltes hebben alle-
maal hun eigen karakter en betekenis. En hoe zit dat met de mu-
ziek? Waarom is de muziek geschreven zoals het geschreven is? 
Henk Trommel geeft u vanaf vrijdag 26 februari t/m vrijdag 26 
maart korte uitleg over een vijftal onderdelen uit de Mattheus Pas-
sion. Om daarna een door hem uitgekozen opname te beluisteren. 
Laat u verrassen en hoor de passiemuziek met andere oren. 
Waar: op de websites van onze kerken en www.pga-b.nl 
Wanneer: vanaf vrijdag 26 februari t/m vrijdag 26 maart  
elke vrijdagmiddag om 17.00 uur 
 
 

Veertigdagenkaart 

Voor iedereen die het niet prettig vindt om alles via de laptop of 
computer te ontvangen en te bekijken, maakten we een veertigda-
genkaart op papier. Op deze kaart staat voor elke week een kleine 
handreiking. Om stil te staan bij het leven van Jezus en de zeven 
werken van barmhartigheid. Bij gemeenteleden ouder dan 80 jaar 
wordt deze kaart bezorgd. Mocht u ook interesse hebben, schroom 
niet en vraag de kaart aan bij het kerkelijk bureau, telefoon 020 – 

mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
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641 36 48, kerkelijkbureau@pga-b.nl of bekijk de kaart digitaal op 
de website www.pga-b.nl. Deze kaart is tot stand gekomen in sa-
menwerking met de Diaconie. 
 

Vastenkaart: Bewust de veertigdagentijd door 

De 40 dagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Veel christenen 
vasten in deze periode op de een of andere wijze: ze minderen of 
stoppen met een bepaalde gewoonte, zoals het eten van vlees of 
het gebruik van social media. Misschien wil jij ook deze zes weken 
gebruiken voor bezinning en wat afstand nemen van zaken die je 
daarin mogelijk belemmeren. Zodat er meer ruimte komt voor God, 
voor je omgeving of voor de ander en daarmee voor jezelf. De vas-
tenkaart geeft houvast voor de komende weken. Of het inspireert 
je tot een zelfgekozen onderwerp dat beter bij je past. U ontvangt 
de kaart bij Present, vindt elke week een vastentip op Facebook en 
op onze kerkenwebsites, waaronder pga-b.nl.  
 
 

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. 

mailto:kerkelijkbureau@pga-b.nl
http://www.pga-b.nl/
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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 
 
 

Aktie Vrijheidsmail februari 
 
 Graag vragen wij weer uw aandacht voor de  
 Aktie Vrijheidsmail. Indien u klikt op deze link 

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

(als dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw browser / zoek-
machine 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 betref-
fende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woon-
plaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te klik-
ken. Doet u ook mee? 
 

  

about:blank
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Toelichting op de 1e collecte:  

Kerk in Actie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in 
het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. 
Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben 
weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties 
ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, ad-
vies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. 
Met de opbrengst van deze collecte worden deze initiatieven on-
dersteund. Van harte aanbevolen. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Moldavië. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte 

Toelichting op de 2e collecte:  

Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Voor de Pro-
testantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is een gezamenlijk 
programma samengesteld om samen op weg te gaan van donker 
naar licht, op weg naar Pasen. 
Om naar elkaar om te zien en een plek van betekenis te blijven 
voor mensen in Amstelveen en Buitenveldert. Ook al is het in deze 
tijd door alle coronamaatregelen lastig. Uw gift geeft hieraan bete-
kenis. Dank u wel. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. eredienst & pastoraat. U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met de link voor de 2e collecte. 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/esVdVXoy4HQfuKq8dFBGWD
https://tikkie.me/pay/PGAB/i3wZzg9mW7SiUMa7JE6KaH
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Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
 
Agenda Kerkdiensten 
21 februari  10.00 uur ds. Werner Pieterse 

16.00 uur Themaviering ds. Sietske van der Hoek  
28 februari:  10.00 uur uitzending afscheidsdienst Sieb Lanser in 

de Kruiskerk via kerkdienstgemist. 
7 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
14 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
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