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Op de omslag een tekening van Rembrandt. 
 
 
 

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 met Pasen 

 

In de stille tuin is het feest!  
De Heer is opgestaan want de steen is weggerold. Het graf is open. De 
dood jaagt ons geen angst meer aan, zo staat er in een lied geschreven! 
Wij mogen in zijn voetstappen verdergaan. Wij mogen in vertrouwen 
delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief. Laten wij zijn voorbeeld vol-
gen en ons hart openzetten voor de zieken en zij die gevangen zitten en 
hen bezoeken, voor de dorstigen om hen te laven en ook de hongerigen 
eten te geven. Zo ook de vreemdeling onderdak te bieden. Dat wij de 
naakten kleden en de doden begraven. Zorg dragen voor de gehele 
aarde. De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! 
 

 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Mimi Emmelot 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Wim Coeveld 
Muziek: Leo Kramer & Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Er wordt gezongen: “Licht, ontloken aan het donker” 

(Lied 600: vers 1 t/m 4) 

 
v: De Heer is opgestaan 
a: De Heer is waarlijk opgestaan 
v: Halleluja 

 
allen gaan staan 

 
Er wordt gezongen: “Christus, onze Heer, verrees” 

(Lied 624: vers 1 t/m 3) 

 
v: Onze Hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
a: en niet loslaat wat zijn hand begonnen is.  

Amen 

 
allen gaan zitten 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 
 
Schriftlezing: Zacharia 8:16-19, 23 
 

Dit moeten jullie doen: spreek waarheid onder elkander, oefen eerlijke 
en heilzame rechtspraak uit in uw poorten; beraam in jullie hart elkaars 
onheil niet, en heb geen valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het 
woord van de Heer. Ook kwam het woord van de Heer van de hemelse 
machten tot mij: Zo zegt de Heer van de hemelse machten: Het vasten 
van de vierde, vijfde, zevende en tiende maand zal voor het huis van 
Juda tot vrolijkheid en vreugde worden, ja tot blijde feesten; heb dan de 
waarheid en de vrede lief. 
(...) 
Zo zegt de Heer van de hemelse machten: In die dagen zullen tien man-
nen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een 
Judese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben ge-
hoord, dat God met u is. 

 
Muziek 

 
Schriftlezing: Marcus 16:1-8 
 

En als de sabbat voorbij is, kopen Maria van Magdala en Maria, de moe-

der van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer 

vroeg op de eerste dag van de week gaan ze naar het graf, als de zon 

opgaat. En ze zeggen tegen elkaar:  

Wie zal voor ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? 

En als zij opzien, zien ze, dat de steen afgewenteld is; want is zeer groot. 

En als zij het graf ingegaan zijn, zien ze een jongen zitten aan de rech-

terzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis bevangt hen. Hij 

zegt tegen hen:  
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Wees niet ontsteld. Jezus zoeken jullie, de Nazarener, de gekruisigde. Hij 

is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 

Maar ga heen, zeg zijn discipelen en Petrus, dat Hij jullie voorgaat naar 

Galilea; daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie gezegd heeft. 

En ze gaan naar buiten en vluchten van het graf, want siddering en ont-

zetting hebben hen bevangen. En ze zeggen niemand iets, want ze zijn 

bevreesd. 

 
Er wordt gezongen: “In alle vroegte” 

 
Overdenking 
 
Er wordt gezongen: “God dank! Laat iedereen het horen” 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

Gebeden, stil gebed en 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 gezongen: “Berichten van de dood gegaan” 

 

Zegen, beantwoord met: 

 

Er wordt gezongen: “U zij de glorie, opgestane Heer” 
(Lied 634: vers 1 en 2) 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 4 april 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 06 41508135 
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 

 

Bachcantate in vespers in Kruiskerk Amstelveen 

zondag 11 april, 16.30 uur  

 
Op zondag 11 april, aanvang 16.30 uur, wordt in een muzikale ves-

pers in de Kruiskerk in Amstelveen de prachtige Bachcantate Du 

Hirte Israel, höre (BWV 104) uitgevoerd door vier solisten en een 

barokensemble onder muzikale leiding van Bert ‘t Hart. Vanwege 

de coronabeperkingen mogen maar dertig mensen worden toege-

laten. Vooraf aanmelden is verplicht via  

cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. Ieder die zich aanmeldt, krijgt 

een reactie of er nog plaatsen zijn. De cantate kan vanaf 16.30 uur 

ook thuis, via een livestream, gevolgd worden via kerkdienstge-

mist.nl of de website van de Kruiskerk www.kruiskerk-

amstelveen.nl. Op deze manier zijn ook de andere muzikale vespers 

terug te kijken. 

 

In de weken na Pasen hanteert de kerk vaak voor Jezus Christus het 

beeld van een goede herder die voor zijn schapen zorgt, hen voor 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
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gevaar behoedt en hen naar grazige weiden voert. Johann Sebasti-

an Bach heeft 300 jaar geleden bij dat beeld enkele prachtige can-

tates gemaakt. Du Hirte Israel, höre hoort daar zeker ook bij: de 

pastorale, zacht wiegende ritmes, de (drie) hobo’s die als schalmei-

en over de heuvels klinken en de eenvoudige, liefelijke melodieën 

ademen rust en geven een idyllische sfeer. 

Omdat koorzang momenteel niet is toegestaan, zingen vier solisten 

de aria’s en koralen. Een barokensemble met strijkers, hobo’s en 

continuo zorgt voord begeleiding. Bert ’t Hart heeft de muzikale 

leiding, Henk Trommel is organist en ds. Bert Kozijn de liturg. 

 

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 

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

Kerk in Actie: een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-
Afrika 

Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een  slechte buurt vol 
prostitutie, drugs,  diefstal,  geweld, en vuilnis. Wat komt er dan 
van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet kan  onder-
steunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de 
criminaliteit. De moeder van  Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse 
stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige 
zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. 
Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar 
zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansar-
me kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt me thuiswerk. Ze leren 
normen en waarden via  bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen 
doortheater, muziek en kunst. En wat het allerbelangrijkste  is: ze 
blijft de kinderen trouw totdat  ze volwassen zijn en op een goede 
plekzijn beland.  Via deze collecte kunt helpt u mee om kinderen 
zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden! 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Zuid-Afrika. 
 

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/ 
 

 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Toelichting op de 2e collecte:  
 
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk 
 
Vier Pasen mee via Kerkdienstgemist.nl. U bent live met de viering 

verbonden of u kunt op een later moment terugkijken. De collecte 

van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl. 

 

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 
 

    
 

Agenda Kerkdiensten 
 

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 
18 april:   10.00 ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/nWFoeLponXx4mrwP2wX2SX
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