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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. 
 
 
De schikking op de zesde zondag 
 

Het thema in deze tijd: “Ik ben er voor jou”,  
terug te zien in de zeven tekenen van barmhartigheid. Het gaat nu over het 
laatste teken: de doden begraven. In de afgelopen tijd is dit, meer dan an-
dere momenten, voor veel mensen een realiteit die zijn weerga niet kent. 
Menigeen heeft moeten zorgen voor de doden. Dit omdat zij zorg dragen 
voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde, ieder leven wordt ge-
zien. We noemen de namen en spreken onze hoop uit dat de dood niet het 
einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde. Op welke manier dan 
ook. Net als het zaad dat rust in de aarde tot het tijd is om te ontkiemen in 
een nieuw leven. De kleur paars is de kleur van reflectie en gedenken. De 
tulp staat symbool voor het gebed, de klimop als teken van Gods trouw en 
rozemarijn, het bitterzoete kruid. Dit als herinnering aan het leven van hen 
die niet meer onder ons zijn. Ook Jezus ging de dood tegemoet. 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Bara van Pelt 
Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Antifoon 
 

Halleluja! 
Zing voor God een nieuw lied. 
Want zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Halleluja! 

 
Er wordt gezongen: “O God, kom mijn geding beslechten” 

(Psalm 118: vers 1, 5 en 6) 

 
Antifoon 
 

Halleluja! 
Zing voor God een nieuw lied. 
Want zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Halleluja! 

 
Onze Hulp 
 
Inleiding op de dienst 
 
Met de kinderen 
 
Er wordt gezongen: “Dans en zing: hosanna voor de koning” 

(Lied 555: vers 1 en 2)  
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 
Schriftlezing: Marcus 11:1-11 
 

Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Beta-
nië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei 
tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, 
zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door 
iemand bereden is; maak het los en breng het hier. En als iemand jullie 
vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij 
zal het meteen weer terugsturen.”’ Ze gingen op weg en vonden een 
veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maak-
ten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen: ‘Waarom maken 
jullie dat veulen los?’ Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeg-
gen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus 
en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreid-
den hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren 
uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter 
hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende 
koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ Hij trok Jeruza-
lem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had geno-
men, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug 
naar Betanië. 

 

Er wordt gezongen: “Dans en zing: hosanna voor de koning” 
(Lied 555: vers 1 en 2) 
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Gedicht: Alles bewoonbaar (Marieke Lucas Rijneveld) 
 

Nooit het verzet kwijtgeraakt, het oergewoel in lief en leed, 
of toegegeven aan de kanselpreek, aan Het Woord over wat 
goed of fout, nooit te lui geweest om op te staan, om tegen 
alle bullebakken in te gaan en met geheven vuisten de  
hokjesgeest bevechten, tegen de rellen in je hoofd van het 
 

niet-weten, om de onmacht met het stierenrood in je ogen te, 
temperen, of met rotsentrots altijd je eigen zin te verkondigen,  
toe te kijken hoe iemand tot moes en het laatste restje 
waardigheid te zien wegsijpelen, je bent tegen schedelmeten, 
tegen knechtschap, tegen alle hoekigheid van de mens. 
 

Nooit het verzet kwijtgeraakt, de kiem van de ontworsteling, 
je afkomst draagt een rouwkleed, je afkomst had gelukkig 
een vluchtstrook, niet dat je over alles mee kunt praten, 
dat je altijd ziet hoe het gras aan de andere kant soms  
dor en minder groen – het gaat erom dat je je kunt  
 

verplaatsen, dat je de verdrietzee achter andermans ogen 
ziet liggen, de woekerwoede van heb-ik-jou-daar, 
je wilt zeggen dat je misschien niet alles begrijpt, dat je vast 
nooit helemaal de geraakte snaar vindt, maar dat je het 
wel voelt, ja, je voelt het, ook al is het verschil duimbreed. 
 

Nooit het verzet kwijtgeraakt, en toch inzien wanneer 
het niet jouw plek is, wanneer je moet knielen voor een gedicht 
omdat een ander het beter bewoonbaar maakt, niet uit onwil, 
niet uit verslagenheid, maar omdat je weet dat er zoveel  
ongelijkheid, dat er nog steeds mensen achtergesteld, 
 

jij wilt juist verbroedering, je wilt een vuist, en wellicht is je hand nu 
nog niet krachtig genoeg, of moet je eerst die van de ander  
vastpakken om te verzoenen, moet je daadwerkelijk de hoop voelen 
dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren, al moet je dit niet 
vergeten: kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug.  
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Muziek 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Er wordt gezongen: “Verheug u, gij dochter van Sion” 

(Lied 550: vers 1 en 3) 
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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 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. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Afscheid van Trudy Joosse  
 
Er wordt gezongen: “Alles wat over ons geschreven is” 

(Lied 556: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 28 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.  

 

Diensten Stille Week en Pasen 
 
De diensten voor de Stille Week en Pasen nog even op een rijtje: 

• Witte Donderdag, aanvang 19.00 uur. Viering met 

Avondmaal 

• Goede Vrijdag, aanvang 19.00 uur 

• Stille Zaterdag aanvang 22.00 uur, liturgisch moment 

rond het binnen brengen van de nieuwe Paaskaars zonder 

gemeenteleden, dit wordt uitgezonden via kerkdienst ge-

mist. 

• Paasochtend, aanvang 10.00 uur 

• Tweede dienst Paasochtend, aanvang 12.00 uur 

 

De dienst om 12.00 uur op Paasochtend is vooral bedoeld voor 

oudere kinderen, hun (groot) ouders en gemeenteleden die deze 

dienst met ons mee willen vieren. De dienst is zowel in 

de Kruis- als in de Paaskerk. Het Paasverhaal wordt verteld, er 

wordt naar muziek geluisterd. 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
mailto:ouderenpastor@pga-b.nl
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Hierna wordt er een kleine wandeling gemaakt (totaal ongeveer 

3 km.) met de mogelijkheid door te praten. Halverwege de twee 

kerken treffen we elkaar (één op één) voor een korte 

ontmoeting. Na terugkomst in Paas- en Kruiskerk sluiten we af 

met verstilling, muziek en gebed. 

 

Voor alle bovenstaande diensten houden we ons uiteraard aan 

de corona regels, het is dan ook noodzakelijk dat u zich opgeeft! 

U zou het ons gemakkelijker maken als u zelf een dienst 

kiest die u het liefste bij wilt wonen. Op die manier kunnen zo-

veel mogelijk mensen iets van de diensten in de Stille Week en 

Pasen meemaken.  

Graag aanmelden met duidelijke vermelding van welke dienst u 

wilt bijwonen en met hoeveel personen op de volgende manier: 

- per email: aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl 

- per telefoon op maandag van 9.00 -14.00 uur op telefoon-

nummer 06-82409128 

 

Voor de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag kunt u 

zich per email aanmelden tot dinsdag 30 maart 22.00 uur. Voor 

de diensten op eerste Paasdag kunt u zich aanmelden tot 

woensdag avond 1 april 22.00 uur. Bij een teveel aan aanmel-

dingen zal er geloot worden. 

 
Kinderkerk 
U denkt misschien: Hoe is het eigenlijk met de kinderen? We horen 
zo weinig van ze. Toch zijn de kinderen de afgelopen weken druk 
bezig geweest. We hebben in de 40-dagentijd een Palmpaasstok 
gemaakt. Elke zondag kwam er iets bij: crêpe-papier, eitjes, rozijn-
tjes, takjes, etc. Zaterdag hebben we met elkaar een speurtocht 
rondom de kerk gedaan. Als beloning kregen de kinderen het deeg 
waarmee ze het haantje voor op de Palmpaasstok konden maken. 
We hopen dat er snel weer meer mogelijk is in en rondom de kerk 
en dat we elkaar weer zien! 
Groetjes van kinderen en kinderkerkleiding 
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12+ dienst 
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 Paaskerk. De vorige 
keer hebben we gezellig bijgekletst en gesproken over vriendschap. 
Ook vanmorgen staat er weer een mooi thema op het programma. 
Groeten, Rianne 
 

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.alzheimer-nederland.nl/projectgroep
mailto:vanderhammirjam@gmail.com
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“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 verhalen zo getrouw mogelijk na, zonder moraal of interpreta-
tie. Elk verhaal eindigt met een vraag gericht op kinderen van on-
geveer 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/ 
 

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. 

https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/
https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-onderweg/
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Aktie Vrijheidsmail maart 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopi-

eren en in uw browser/zoekmachine 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 her-

kent u aan stuur een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een 

toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw 

naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op 

<verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee? 

 
 

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 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood  
op zaterdag 24 april a.s. 9.30 – 12.00 uur. 
 
Geef uw oude kleding en schoenen een tweede leven en steun 
hiermee tevens een urgent project! 
Graag nemen we uw kleding (schoon en draagbaar) en schoenen in 
ontvangst in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom, 
apart afgeven. 
 
Inzamelpunten: Paaskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Kruiskerk, 
Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert). 
De geldelijke opbrengst is bestemd voor het renoveren van 25 
scholen in Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten. Tevens 
worden leermaterialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en 
het volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen 
kinderen, waaronder een groot percentage meisjes, gaan daar door 
armoede, conflicten en het ontbreken van goede schoolvoorzienin-
gen niet naar school. 
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mareke Kniep, 
020- 6435765. Zie ook www.samskledingactie.nl 
 

Jesus Christ Superstar:  
Eline, Roza, Linde en Tijmen brachten twee jaar geleden al songs uit 
Jesus Christ Superstar ten gehore in de Paaskerk tijdens de veertig-
dagentijd. Op 30 maart om 18.45 uur kunt u via kerkdienstgemist 
kijken naar hun nieuwe optreden met alle mooie en aansprekende 
nummers uit de bekende musicalfilm Jesus Christ Superstar.  
(Eline, Roza, Linde en Tijmen hebben in de afgelopen jaren altijd 
hun muzikale bijdrage geleverd aan de theaterdiensten in de Paas-
kerk en zijn daarom goede bekenden van de kerk) 
U kunt het optreden ook op een later moment terugkijken. 
 

http://www.samskledingactie.nl/
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Toelichting op de 1e collecte:  

Stichting De Regenboog 
De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor 
dak- en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig 
bestaan. Ze komen langs voor een gezonde maaltijd, een douche 
en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een spring-
plank naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbe-
steding helpen daarbij. Veel bezoekers helpen om het inloophuis 
draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. St. de Regenboog. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 1e collecte. 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 

Toelichting op de 2e collecte:  
 
Paaschallenge: ontdekken wat Pasen is 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? 
Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de 
slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, 
die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ge-
maakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Pro-
testantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de 
jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdens-

https://tikkie.me/pay/PGAB/6N5zYDk13Jvte6zi17cBT8
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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weg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Uw gift 
aan deze collecte 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. Jong Protestant 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 2e collecte. 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
https://pga-b.nl/home/givt-app/ 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
 

    
 

Agenda Kerkdiensten 
 

28 maart:   10.00 ds. Bara van Pelt 
 

1 april Witte donderdag:  19.00 ds. Werner Pieterse 
2 april Goede Vrijdag:  19.00 ds. Werner Pieterse 
3 april Stille Zaterdag  22.00 ds. Bara van Pelt 
4 april Pasen:   10.00 ds. Werner Pieterse 
    12.00 ds. Werner Pieterse 
 

11 april:   10.00 ds. Peter van Ankeren 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x7AJaahtF8qKPjGAcaWPtp
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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