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Op de omslag een tekening van Rembrandt bij Marcus 5:41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Rina Ran 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Rina Ran (schrift) 

Fetsje Bijma (liederen) 
Muziek: Peter van Dongen (orgel) 

Fetsje Bijma (dwarsfluit)  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

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

Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, 
want Hij voert mijn voeten uit het net. 
Wend U tot mij en wees mij genadig, 
want eenzaam ben ik en ellendig. 

 
Er wordt gelezen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” 

(Psalm 25: vers 7 en 9) 

 
Antifoon (gesproken) 
 

Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, 
want Hij voert mijn voeten uit het net. 
Wend U tot mij en wees mij genadig, 
want eenzaam ben ik en ellendig. 

 
Onze Hulp 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 
Er wordt gelezen: “Christus die u wilt tooien” 

(Lied 938: vers 1 en 2) 

 
Schriftlezing: Marcus 5:21-24 
 

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich 
een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de lei-
ders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen 
hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: 
‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar 
te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. 
Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen.  

 

Muziek 
 
Schriftlezing: Marcus 5:25-34 
 

Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 
Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei art-
sen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze er-
gens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitge-
gaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte 
en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik al-
leen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen 
hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van 
de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan 
bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menig-
te draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 
Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u ver-
dringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ Maar hij keek 
om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was 
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geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was ge-
beurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de 
hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in 
vrede en wees genezen van uw kwaal.’ 

 
Muziek 
 
Schriftlezing: Marcus 5:35-43 
 

Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider 
van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de 
meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van 
de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand 
toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, 
de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de sy-
nagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en 
te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken 
jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het 
slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten 
en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij 
hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het 
kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: 
‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen 
en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid ge-
slagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht 
komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Er wordt gelezen: “Hem even aan te mogen raken” 

(Lied 855: vers 1 t/m 5) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
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: “Gij zijt voorbijgegaan” 

(Lied 607: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 7 maart 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.  

 

 
Afscheid Ouderenpastor Trudy Joosse-Ridder 
 
Beste gemeenteleden,   
Met allerlei gemengde gevoelens schrijf ik dit bericht. Na bijna twee jaar 
ga ik de PGA-B verlaten om weer als geestelijk verzorger in een  
verpleeghuis te gaan werken. Dat werk deed ik eerder, maar dankzij een 
bezuiniging verloor ik in 2015 mijn baan. Ik ging aan het werk bij diverse 
kerkelijke gemeentes, maar de zorg bleef trekken. Ik ben blij dat ik nu 
toch nog een baan als geestelijk verzorger heb gevonden!  
Het betekent wel dat ik vrij snel weg ben uit Amstelveen: ik ben hier nog 
tot het eind van deze maand. Tussen 8 en 12 maart ben ik ook nog een 
midweek met vakantie, dat was al gepland en geboekt en gaat dus ge-
woon door.   
Afscheid nemen zal geheel in coronastijl met name telefonisch gebeuren, 
maar geeft u het vooral aan als u een bezoek op prijs stelt.   
Hartelijke groet, Trudy Joosse-Ridder   
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Verhalen van Jezus onderweg 
 
Drie filmpjes met een Bijbelverhaal voor de tijd tot Pasen. Drie be-
kende Bijbelse gelijkenissen die vragen van alledag aan de orde 
stellen. 
Stadsdominee van Amstelveen ds. Werner Pieterse vertelt de ver-
halen zo getrouw mogelijk na, zonder moraal of interpretatie. Elk 
verhaal eindigt met een vraag gericht op kinderen van ongeveer 
groep 5/6. 
Alle filmpjes zijn te vinden op YouTube en op de website van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. https://pga-
b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/ 
 

 
“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. 
 

https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/
https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/
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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.  
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 groepjes ingedeeld om met elkaar van gedach-
ten 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 
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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 
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. 

mailto:f.omta@protestantsekerk.nl
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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 
 

Themaviering 21 maart 16.00 uur 
Op zondag 21 maart  is er om 16.00 uur weer een uitzending van 
een themaviering op Kerkdienstgemist. 
Het thema deze keer  is “Wie is die man”? Voorganger is Arianne 
Geudeke. 
We volgen met elkaar de gang van Jezus van de woestijn naar Jeru-
zalem. Daarbij belichten we de verschillende kanten van Jezus en 
wat die voor ons persoonlijk betekenen . 
 

Elke woensdag Open Kruiskerk 
24 februari tot en met 24 maart van 11.00 – 16.00 uur 
  
Wie loopt er tegenwoordig geen ommetjes, lunchwandelingen of 
rondjes door het Amsterdamse Bos? Het is één van de dingen die 
nog wel kunnen. Zoek je inspiratie voor een nieuw wandeldoel? 
Wat dacht je van een plek om even op adem te komen of na te 
denken, een kaarsje aan te steken of een gesprek te voeren? 
  
In deze veertigdagentijd tot Pasen is van woensdag 24 februari tot 
en met woensdag 24 maart de Kruiskerk open van 11.00 – 16.00 
uur, van der Veerelaan 30a. Er is dan gelegenheid om een kaars te 
branden of gewoon even tot rust te komen en stil te zijn. Eén van 
de pastores is aanwezig voor een gebed of een gesprek als dat ge-
wenst is. 
 Iedereen is welkom. Uiteraard worden de coronamaatregelen in 
acht genomen. Kijk voor meer informatie en activiteiten in deze 
veertigdagentijd op de website van de Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert www.pga-b.nl. 

http://www.pga-b.nl/
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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 – 
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. 
 

Toelichting op de 1e collecte:  

Paaskerk Wijkdoelcollecte: Voedselbank Amstelveen:  

Steeds meer gezinnen in onze gemeente zijn afhankelijk geworden 
van hulp van de voedselbank. Onze bijdragen zorgen er mede voor 
dat de Voedselbank mensen goede voedselpakketten kunnen ge-
ven. De opbrengst van deze collecte is speciaal bedoeld om de ge-
zinnen met Pasen iets extra’s te kunnen geven (b.v. een paas-
brood). 

U kunt uw gift overmaken op rekening NL32 INGB 0000 5268 33 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
o.v.v. Voedselbank Amstelveen 

Toelichting op de 2e collecte:  

Zending - Theologisch onderwijs ondersteunt christelijke minder-
heid in Midden-Oosten Libanon 

mailto:kerkelijkbureau@pga-b.nl
http://www.pga-b.nl/
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Christelijke instellingen in Libanon zoals Near East School of Theo-
logy hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt pre-
dikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Li-
banon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent 
theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. 
Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om 
hun kennis toe te passen. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Libanon. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
 
 
Agenda Kerkdiensten 
7 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
14 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
21 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
28 maart: 10.00 ds. Bara van Pelt 

https://tikkie.me/pay/PGAB/tqzfyWySsGwQTiuM8jLNpt
https://tikkie.me/pay/PGAB/tqzfyWySsGwQTiuM8jLNpt
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