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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. 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
 
Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
Er wordt gezongen: “Laten wij zingend deze dag beginnen” 

(Intochtslied 212: vers 1, 3 en 5) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 
Gebed om ontferming 
 
Er wordt gezongen: “Zing van de Vader” (Loflied 304: vers 1 t/m 3) 

 
Met de kinderen 
 
Er wordt gezongen: “Samen spelen, zingen” (Lied 784)  
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Johannes 15:1-8 
 

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank 
aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel 
vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al 
rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in 
jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht 
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik 
in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij 
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt 
en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 

 
Er wordt gezongen: “O, Christus, bron van lentebloei”  

(Lied 817) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
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. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
Er wordt gezongen: “Zolang wij ademhalen”  

(Slotied 657: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met: 
 
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
 
Medewerking: mw. Nelly Versteeg (voorganger), Kees Elfferich (ouderling 

van dienst), Robert Klaassen (diaken), Willem Pel (voorlezer) 
& Peter van Dongen (muziek) 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 2 mei 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. 
 

 
Aanmelden Intrede- en Afscheidsdienst zondag 9 mei  
 
Op zondag 9 mei wordt ds. Barbara de Groot verbonden aan de Pro-
testantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en in het bijzonder 
aan de wijkgemeente van de Paaskerk. Ondanks alle corona maatre-
gelen gaan we er op 9 mei een feestelijke dienst van maken.  
We zouden u willen vragen, als u bij deze dienst aanwezig wilt zijn, of 
u zich zo snel mogelijk na zondag 2 mei zou willen opgeven. Het is 
niet zo dat wie het eerst komt, zeker aanwezig kan zijn, maar dan 
weten we als kerkenraad een beetje op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. Bij een teveel aan aanmeldingen zal er geloot worden. U 
krijgt vrijdag 7 of zaterdag 8 mei per mail bericht of u fysiek aanwezig 
kunt zijn. In dezelfde dienst nemen we afscheid van onze ambulant 
predikant ds. Bara van Pelt, zij zal per eind mei haar werkzaamheden 
voor de Paaskerk beëindigen. Ook op deze plaats willen wij haar dan-
ken voor haar inzet tijdens de vacature tijd.  
 

 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:baravanpelt@planet.nl
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Online 4 mei herdenkingsconcert  “DE LAATSTE BRIEF”. 
 
LPK Cantemus Dominum, het 100-jarige koor van de St. Augustinus-
kerk Amsterdam- Buitenveldert, organiseert dit jaar een 
Online 4 mei herdenkingsconcert met de titel “DE LAATSTE BRIEF”. 
De opname is vanaf 4 mei te beluisteren en bekijken via deze link: 
https://augustinusparochie.nl/herdenkingsconcert2021.html 
  
Door middel van klassieke koormuziek en gedichten wordt stilgestaan 
bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De muziek wordt 
afgewisseld met enkele gedichten waaronder “De laatste brief” van 
Bertus Aafjes. 
  
 

Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering 25 mei 
 
Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op af-
stand de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en 
het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de ac-
tualiteit van dat moment. Mogelijke onderwerpen zijn dan de 
stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, de samenwerking tussen 
de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van personeel en 
de verkoop van de Pelgrimskerk. De stukken vindt u op de websi-
te: www.pga-b.nl Met een e-mail aan de scriba van de AK (scri-
baak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 
3648) krijgt u de stukken opgestuurd. U kunt deelnemen aan deze 
gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Paas-
kerk) of via het vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste 
d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK. 
 

 
 

https://augustinusparochie.nl/herdenkingsconcert2021.html
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Toelichting op de 1e collecte:  
 
FietsMaatjes Amstelveen 
Hoe heerlijk is het om te fietsen met de haren in de wind!  
Dit is helaas niet voor iedereen haalbaar, omdat zijn/haar gezondheid 
dit niet toelaat.  
FietsMaatjes Amstelveen is opgericht in 2018 door een kleine groep 
vrijwilligers. Er zijn diverse punten waar je als begeleider met je gast 
kunt starten met een heerlijke fietstocht. Zoals bij verzorgingshuis 
“De Luwte” of Huis Groenelaan.  Er wordt gefietst op duo fietsen en 
het zou fantastisch zijn als we er binnen Amstelveen nog meer van 
kunnen aanschaffen. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. fietsmaatjes Amstelveen. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 
 

Toelichting op de 2e collecte:  
  
Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en er-
varing laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht 
hebben op jongeren en jonge gezinnen. Jong Protestant, de jeugd-
werkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen voor 
jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk 
een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar 
hun aanwezigheid en talenten impact hebben. U helpt mee door uw 
financiële steun. 
  

https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
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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. 

  
 
Eerste collecte Tweede collecte 
 

    
 
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 

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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
https://tikkie.me/pay/PGAB/fjpG1Gy4C9u2PC7QzPgQL7
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