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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: ds. Bert Kozijn 
Ouderling van dienst: Sabina Pierik 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Organist: Leo Kramer  



 
3 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
Er wordt gezongen: “Waar God de Heer zijn schreden zet” 

(Intochtslied 723: vers 1 en 2) 
 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 
Gebed om ontferming 
 
Er wordt gezongen: “Zolang wij ademhalen” 

(Loflied 657: vers 1 t/m 4) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing Marcus 8:27-9:1 
 
Er wordt gezongen: “Jezus zal heersen waar de zon” 

(Lied 871: vers 1 en 4) 
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Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Aandachtspunten & inzameling van de gaven 
 

DIENST VAN DE MAALTIJD 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
 
De gemeenschap van brood en beker 
 
Er wordt gezongen: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” 

(Lied 834: vers 1 t/m 3) 
 
Wegzending en zegen, beaamd met: 
 
 Jos van der Kooij 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 25 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. 
 

12+dienst 
 
Vandaag komen de tieners van Kruis- en Paaskerk weer bij elkaar, dit 
keer in de Paaskerk. Thema: “herinneringen creëren”. De komende 
weken houden we meivakantie. Op 23 mei is de volgende tiener-
dienst in de Kruiskerk. Meedoen, meer informatie of zelf leiding wor-
den, email naar geertjaap@hotmail.com. 
 

Koffieconcert, Blokfluit Duo 
 
Op zondag 25 april om 12.00 uur wordt er in de Paaskerk een klein  
Barokconcert gegeven door 2 blokfluitisten. Dit concert is live te vol-
gen via kerkdienstgemist.nl. 
Wij zijn Elke Heemskerk en Selma van Ee en hebben veel liefde voor 
de Barok muziek. De blokfluit wereld is veel breder dan menigeen 
kent van de sopraanblokfluit op de basisschool. 
Wij hebben elkaar 10 jaar geleden leren kennen in de Handwegkerk 
en we merkten dat we dezelfde muziekpassie en niveau hadden.  
Vandaag laten we diverse componisten horen, zoals Sammartini, Te-
lemann, Bigaglia. Begeleiding: Peter van Dongen, piano 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
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Aktie Vrijheidsmail april 

Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrij-

heidsmail. Via https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties 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 be-

treft, 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 be-

treffende 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? 
 
 

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 hier-
mee 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 gel-
delijke opbrengst is bestemd voor het renoveren van 25 scholen in 
Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten. Tevens worden leerma-
terialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en het volgen van 
onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waar-
onder een groot percentage meisjes, gaan daar door armoede, con-
flicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar 
school. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mareke Kniep, 
020- 6435765. Zie ook www.samskledingactie.nl 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
http://www.samskledingactie.nl/
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Toelichting op de 1e collecte:  
 
KiA Binnenlands diaconaat: vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 
achttien jaar. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het 
instrument om hun verhalen vorm te geven. De Vrolijkheid - voluit de 
Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid realiseert hiervoor 
wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc’s. 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. de Vrolijkheid. 
  
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 
Jezus stelde niet de wetten en de regels, maar de liefde centraal. Om-
zien naar elkaar blijft actueel zolang er mensen zijn. Samen met onze 
pastores spreekt Jezus ons daar persoonlijk op aan. Elke dag opnieuw, 
ook in de huidige tijd. Uw bijdrage wordt besteed om pastores daarbij 
te helpen. 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
pastoraat. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor 
de 2e collecte. 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/m5sZKxe7tcfVqYeMF6XJdw
https://tikkie.me/pay/PGAB/nWFoeLponXx4mrwP2wX2SX
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Eerste collecte Tweede collecte 
 

    
 
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 

25 april: 10.00 ds. Bert Kozijn 
2 mei: 10.00 Nelly Versteeg 
 
9 mei: 10.00 ds. Werner Pieterse 
 Intrededienst ds. Barbara de Groot 
 en afscheidsdienst Bara van Pelt 
 
16 mei 10.00 ds. Barbara de Groot 
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