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Op de omslag : “Installatie Verweesd” van Tineke Radder 
 
 

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: “Rond het licht dat leven doet” 

(Intochtslied 287: vers 1, 2 en 5) 

 
Groet en Onze Hulp  
 
Gebed 
 
Er wordt gezongen: “Loof overal, loof al wat adem heeft” 

(Loflied 867: vers 1 en 2) 

 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Exodus 19:1-12 
 

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren wegge-
trokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. Ze waren vanuit Refidim 
verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlie-
ten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, naar God. De HEER 
riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen 
van Israël weten: “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, 
en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 
Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul 
je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want 
de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een 
heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ Mozes ging terug, 
riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem 
had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen 
alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het 
volk aan de HEER over, waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in 
een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en 
zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde 
wat het volk had geantwoord, zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk 
en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren 
wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op 
die dag zal de HEER voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai. 
Geef aan tot waar het volk mag komen, en waarschuw hen dat ze de berg 
niet op gaan; zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de 
berg waagt, moet ter dood gebracht worden. 

 
Er wordt gezongen: “Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!” 

(Psalm 27: vers 1 en 2) 

 
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 en inzameling van de gaven 
 
Er wordt gezongen: “Hij leeft” 

(Slotlied 667: vers 1 en 2) 

 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Pieter Licht 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Ilse Meester 
Muziek: Nico Ph. Hovius 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 16 mei 2021 
  

 
 

 
 

Predikanten: 
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,  
tel. 06 41508135 
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl , 
tel. 020-2390293 
 
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 
 

Pinkstergroet 
Bij de liturgie van vandaag zit een kaartje. Deze is bedoeld om als 
Pinkstergroet te versturen naar iemand. Doet u mee? 

 
Themaviering “Inspiratie” 16 mei om 17.00 uur 
We nodigen je uit om de themaviering over ‘Inspiratie’ digitaal met 
ons mee te beleven. Deze wordt op zondag 16 mei om 17.00 uur  
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en is ook later te bekijken.  
Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren maken we met  
elkaar de beweging van wachten naar inspiratie. Wie of wat inspireert 
jou? Verschillende mensen vertellen erover. We zingen een paar  
inspirerende liederen met bezielend pianospel van Marcel den Dulk. 
Voorganger is Nelly Versteeg. 
 

Welkom, maar vergeet u zich niet aan te melden? 
Als u een kerkdienst bij wilt wonen, is aanmelden nodig. U kunt dit op 
twee manieren doen:  Via het emailadres tot donderdagavond 22.00 
uur:  aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl   
Per telefoon:  06 - 824 09 128  op maandag van 9.00 – 14.00 uur 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl


 
2 

Aktie Vrijheidsmail mei 
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 kopiëren 

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 ac-

tie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie 

het betreft, 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 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? 

 
Hulp gevraagd bij opmaak “nieuwsbrief in Coronatijd” 
Wij zijn op zoek naar iemand die met Jany Steur samen de nieuws-
brief gedurende de Coronatijd wil verzorgen. 
Deze nieuwsbrief is bedoeld om gemeenteleden te bemoedigen in 
Coronatijd met mooie woorden en om lief en leed met elkaar te  
delen. Op die manier proberen we het gemis aan onderling contact 
een beetje op te vangen. Om deze nieuwsbrief nog even voort te  
zetten hopen we iemand te vinden die gemakkelijk met de computer 
overweg kan om berichten op te nemen en te versturen via de email. 
U kunt zich aanmelden via:  nieuwsbrief@paaskerk-amstelveen.nl  
Of telefonisch contact opnemen met  Jany Steur tel. 020-643 68 48 

 
Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering 25 mei 
 
Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op  
afstand de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en 
het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u over de  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:nieuwsbrief@paaskerk-amstelveen.nl
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actualiteit 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 website: www.pga-b.nl Met een e-mail aan 
de scriba van de AK (scribaak@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 kerkdienstge-
mist.nl (kies dan voor Paaskerk) of via het vergadersysteem Teams. 
Opgave voor dit laatste d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK. 

 
Toelichting op de 1e collecte:  
Stap Verder in Amsterdam Zuidoost 
In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 
135 nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum Stap Ver-
der heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen 
mét als zonder geldige papieren. Stap Verder heeft sociale en juridi-
sche spreekuren, verwijst mensen door naar instanties, biedt laag-
drempelige taallessen en biedt vrouwen naailessen om in hun eigen 
inkomen te voorzien. Medewerkers van Dokters van de We-
reld verzorgen een medisch spreekuur. Afgelopen jaar is het bezoe-
kersaantal verdubbeld en werken we met het Rode Kruis samen om 
ook voedsel vouchers uit te delen en met Stichting Leergeld om lap-
tops aan kinderen te verstrekken. Kortom: een plek midden in de wijk 
waar de kerken diaconaal present zijn voor mensen die nergens an-
ders terecht kunnen. Helpt u mee? 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Stap Verder. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 

http://www.pga-b.nl/
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
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 Toelichting op de 2e collecte:  
 Het Nederlands Bijbelgenootschap 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij in 
binnen- en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in 
begrijpelijke en moderne taal, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg 
en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie 
van de Bijbel te laten ervaren. Daarom vandaag een collecte voor het 
NBG. Van harte aanbevolen! 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
NBG. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 
   
Eerste collecte Tweede collecte 
 

    
 
Agenda Kerkdiensten 
 
16 mei 10.00 ds. Barbara de Groot 
 17.00 Themaviering, Nelly Versteeg 
 
23 mei: 10.00 ds. Barbara de Groot 
 
30 mei: 10.00 ds. Werner Pieterse 

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

	20210516 BdG.pdf
	20210516 Paaskerkberichten .pdf

