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Op de omslag een tekening van Rembrandt bij Marcus 7:25 
 
 
 
 
 

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. 
Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten. 

Meezingen is helaas nog niet toegestaan, 
er wordt gezongen door een kleine groep. 

Zachtjes mee neuriën mag wel. 
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie 

en veilige viering te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Fetsje Bijma (schriftlezingen) 

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 
 

Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, 
gij allen die haar liefhebt. 
Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost 
en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid. 

 
Er wordt gezongen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 

(Psalm 122: vers 1 t/m 4) 

 
Antifoon 
 

Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, 
gij allen die haar liefhebt. 
Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost 
en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid. 

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

Gebed 
 
Er wordt gezongen: “Met de boom des levens wegend op zijn rug” 

(Lied 547: vers 1 t/m 6) 

 
Schriftlezing: Marcus 7:24-30 
 

Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn 
intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten 
zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, er 
kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, 
en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onrei-
ne geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en 
geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drij-
ven. Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krij-
gen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het 
aan de honden te voeren.’ De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden 
onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 
Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon 
heeft uw dochter al verlaten.’ En toen ze thuiskwam, lag haar kind op 
bed en bleek de demon verdwenen te zijn.  

 

Muziek 
 
Schriftlezing: Marcus 8:1-10 
 

Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets 
meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik 
heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me 
en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis 
stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver 
gekomen.’ Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen 
hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij 
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vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 
Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij 
nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf 
ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden 
ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het ze-
gengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De 
mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er 
van het eten overschoot: zeven manden vol. Er waren ongeveer vier-
duizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij 
met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 

 
Muziek 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Er wordt gezongen: “Voor mensen die naamloos” 

(Lied 647: vers 1 t/m 4) 
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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 gezongen: “De toekomst is al gaande” 

(Lied 605: vers 1 t/m 5) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 14 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.  

 
Herstart kerkdiensten 
 
Vandaag is de eerste zondag dat we weer met een beperkt aantal 
mensen in de kerk  vieren. Nadat de PKN het advies gaf dat er weer 
met een beperkt aantal mensen gevierd zou kunnen worden,  is er 
zowel binnen de kerkenraad als binnen de PGA-B overleg geweest 
over herstart van de kerkdiensten. Het was geen gemakkelijke be-
slissing, er waren “voors en tegens”.  Alle leden van de kerkenraad 
hebben de gelegenheid gekregen hun mening te geven en er was 
een ruime meerderheid vóór het weer starten van de diensten met 
een beperkt aantal gemeenteleden waarbij we erop toe zullen zien 
dat de huidige maatregelen goed nagevolgd worden. We vertrou-
wen erop dat we met een beperkt aantal mensen in onze grote 
kerkzaal veilig kunnen vieren. Uiteraard kunt u de diensten ook 
online blijven volgen! 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Als u een kerkdienst bij wilt wonen, is aanmelden verplicht. U kunt 
dit op twee manieren doen: 

• Per mail tot donderdag avond 22.00 uur op het mail-
adres aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl 

• Per telefoon op maandag van 9.00 – 14.00 uur op telefoon-
nummer 06-82409128 
 

Vanaf september tot en met december is de aanmelding verzorgd 
door Jany Steur, iets wat ze met grote zorg heeft gedaan en waar-
voor we haar op deze plaats willen bedanken. Vanaf nu zal de 
aanmelding voor de kerkdiensten verzorgd worden door Jacqueline 
Meij. Hier zijn we blij mee, omdat het betekent dat ze hiermee 
langzamerhand weer wat taken op gaat pakken. 
  
Elly Merckel-Timmer, 
Voorzitter Protestantse Wijkgemeente Paaskerk 

 
 
12+ dienst weer van start! 
 
Dag allemaal,  
Ook wij als JD12+ mogen weer jongerendiensten houden in de 
kerk! Vanmorgen is er dus weer een JD12+! Net als eerder dit sei-
zoen hebben we onze 12+-dienst met de jongeren van de Kruiskerk 
en de Paaskerk samen, dit keer om 10:00 in de Kruiskerk. We zijn 
heel benieuwd hoe het met jullie gaat, dus we nemen uitgebreid de 
tijd om bij te kletsen. Daarnaast gaan we aan de slag met een 
nieuw thema. Groeten, Rianne 
 
 
 
 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
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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 . 
 
 

“Ik ben er voor jou” 

Gezamenlijk programma voor de veertigdagentijd 
vanuit de Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk  
De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Om je daarbij een 
houvast bieden organiseren de protestantse kerken in Amstelveen 
en Buitenveldert gezamenlijk een reeks aan activiteiten, in een vast 
ritme per week. Iedere dag is er wel iets te doen. Op de website 
staat een totaaloverzicht van alle activiteiten onder het kopje 
‘veertigdagentijd’. Van harte aanbevolen! 
 

 
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/ 

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:  t/m zondag 28 maart elke zondag 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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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 
 

Met psalmen de crisis door 
Zoals u weet heb ik het boekje met psalmoverdenkingen laten ma-
ken als afscheidscadeau voor de gemeente. In de Paaskerk heb ik 
twee dozen met exemplaren afgeleverd. Als u interesse hebt, kunt 
u daar een exemplaar (laten) meenemen.  
Sieb Lanser 
 
 

Elke woensdag Open Kruiskerk 
24 februari tot en met 24 maart van 11.00 – 16.00 uur 
  
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 
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de pastores is aanwezig voor een gebed of een gesprek als dat ge-
wenst is.  Iedereen is welkom. Uiteraard worden de coronamaatre-
gelen in acht genomen. Kijk voor meer informatie en activiteiten in 
deze veertigdagentijd op de website van de Protestantse Gemeen-
te Amstelveen-Buitenveldert www.pga-b.nl. 
 

Verkoop paaseitjes voor projectgroep “Jonge mensen 
met dementie”  

Ook dit jaar ga ik weer namens de RotaryClub Amstelveen Nieu-
wer-Amstel paaseitjes verkopen, helaas is het vorig jaar afgelast 
i.v.m. de Covid pandemie. De verkoop kan helaas niet vanuit de 
kerk maar wel bij mijn werk. Op de Lindenlaan ( bij de voormalige 
Heilige Geest kerk zit ons filiaal, Stomerij Ideaal  (naast de Coop)  
De opbrengst is wederom bestemd voor de projectgroep “ Jonge 
mensen met dementie” (JMD) in de regio Amstelland en Meerlan-
den. Er worden fotoworkshops aangeboden en camera’s gekocht. 

Wilt u ons weer steunen en eitjes kopen? Kom langs in de winkel 
we zijn dagelijks open van 8.30 – 16.00 uur en zaterdags tot 12.00 
uur.  1 zakje a 200gr.  Kost € 5,- 

Niet in de gelegenheid om langs te komen? Stuur een berichtje of 
bel mij, bij 2 zakjes of meer breng ik ze thuis, alleen contante beta-
ling of tikkie.  

Alvast hartelijk bedankt! Hartelijke groet Mirjam  

www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep 

vanderhammirjam@gmail.com - 0644169567 

 
 
 

http://www.pga-b.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/projectgroep
mailto:vanderhammirjam@gmail.com
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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   

Toelichting op de 1e collecte:  

Kerk in Actie - ondersteuning diaconaat in arme regio’s 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 
Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. 
Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is wei-
nig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op 
te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hier-
mee samenhangen met initiatieven als voedselbanken en kle-
dinginzamelingsacties. Met uw bijdrage aan de collecte onder-
steunt u deze diaconale initiatieven. 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. armoede in Nederland.  
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 1e collecte. 
 

Toelichting op de 2e collecte:  
 Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk 
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn 
en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstge-
mist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld 
naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van 
Kerkdienstgemist.nl. 
  
Pelgrimskerk Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat 
naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen 
voor onze zieken, de website, de nieuwsbrief. Wij rekenen op uw 
gift bij deze collecte. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
  
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    

https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
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Agenda Kerkdiensten 
14 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
21 maart: 10.00 ds. Werner Pieterse 
28 maart: 10.00 ds. Bara van Pelt 
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