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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 he-
laas 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. 
 
 
 
 

In deze dienst worden 
 

Geraldineke Licht & Robert Klaassen 
 

opnieuw als diaken aan de gemeente verbonden 
 
 
 
 
De liederen komen uit het Pinksteroratorium “Aanwezig” 
Tekst: Marijke de Bruijne  
Muziek: Chris van Bruggen en Anneke Plieger-van der Heide 
 
 
 
 
Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Rina Ran 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Rina Ran 
Muziek: Leo Kramer (orgel), Peter van Dongen (piano) & 
 Fetsje Bijma (dwarsfluit) 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
Er wordt gezongen: “Ik stort mijn Geest op ieder die naar Mij 

roept in nood” (Intochtslied) 
 
Groet en Onze Hulp 
 
Gebed om de heilige Geest 
 

Gesproken gebed afgewisseld met coupletten van: 
“Kom Schepper God, o Heilige Geest” (Lied 670: 1 t/m 7) 

 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gezongen gebed bij de opening van de Schrift: 
“Kom, Geest van God” (Lied 333) 

 
Eerste schriftlezing: Genesis 11:1-9 
 

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de men-
sen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en 
daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blok-
ken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten 
ze als stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: ‘Laten we een stad bou-
wen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, 
en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen 
daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen 
aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een en 
dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. 
Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten 
wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, 
zodat ze elkaar niet meer verstaan. De HEER verspreidde hen van daar 
over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het 
dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal 
die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de 
mensen over de hele aarde. 

 
Er wordt gezongen: “Samen worden woorden taal” 
 
Tweede schriftlezing: Handelingen 2:1-11 
 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen 
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ie-
der van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en 
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
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Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, 
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze 
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in 
onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners 
van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 
Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook 
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, 
mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spre-
ken over Gods grote daden.’ 

 
Er wordt gezongen: “Geweldige gedreven wind trok door het 

hele huis” 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
Er wordt gezongen: “De Geest van God is als een dans” 
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DIENST VAN VERBINTENIS 

Presentatie 
 
Opdracht 
 
Gelofte 
 
Zegenwens 
 
Er wordt gezongen: “De Geest van God is als een dans” 

(Lied 362: vers 2) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden met acclamatie 
“Adem van God, vernieuw ons bestaan” (Lied 368g), 

 
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: “De Geest van God is als een dans” 

(Slotlied 691: vers 1 t/m 3) 
 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 
 
 
Tijdens ‘t uitgaan wordt gezongen: 

“Wie door de Geest is aangeraakt”  
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Bij de schikking voor Pinksteren. 
 

Voor deze feestelijke viering is een symbolische bloemschik-
king gemaakt met als thema: ‘Feest van Hoop’. Hoop is een 
woord van vier letters, maar wat het zegt is in deze tijd meer 
welkom dan ooit. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is 
omdat Gods Geest bij ons is.  
 

De schikking bestaat uit een groene boog, symbool voor 
hoop. Bij de bloemen, in regenboogkleuren, wordt Gods be-
lofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en 
vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is 
verbeeld in de aparte paarse bloem. 
 

Dat wij daardoor geïnspireerd worden en vasthouden. Blij-
ven hopen op een nieuwe toekomst. En weten dat Gods be-
lofte, zichtbaar in die prachtige kleuren, ons hoop geeft en 
wij vol verwachting mogen uitzien naar de toekomst. Hij gaf 
ons de Heilige Geest die bij ons is en ons wil inspireren, al-
tijd! 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 23 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. 
 

Dag allemaal,  
Vanmorgen is er weer een JD12+! Net als eerder dit seizoen hebben 
we onze 12+-dienst met de jongeren van de Kruiskerk en de Paaskerk 
samen, dit keer om 10:00 in de Kruiskerk. Groeten, Rianne 
 
Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering 25 mei 
Op dinsdag 25 mei om 20.00 uur leggen we u in een gemeenteverga-
dering op afstand de jaarverslagen 2020 voor van het College van 
Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Ook informeren we u 
over de actualiteit van dat moment. Mogelijke onderwerpen zijn dan 
de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, de samenwerking tus-
sen 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. 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
http://www.pga-b.nl/
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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 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? 

 
 
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 
 
 

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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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 

 
 
 
Toelichting op de 1e collecte:  
 
Bouwen aan de toekomst van kinderen in Benin 
In het dorp Berecingou in het noorden van Benin, in West Afrika, wil 
enthousiaste groep studievrienden een basisschool oprichten. Hun 
doel is de lokale jeugd een betere toekomst te bieden. Behalve regu-
lier onderwijs biedt de school ook mogelijkheden om de talenten van 
de kinderen te ontwikkelen. Zo kunnen ze later in eigen onderhoud 
voorzien. Stichting BeninAmi wil hun droom met financiële steun uit 
Nederland mogelijk maken. Helpt u mee om te bouwen aan de toe-
komst van deze kinderen? 
  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. BeninAmi. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 
  
 
 
 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
https://tikkie.me/pay/PGAB/gqSUHv266KPy63nruqbtCf
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Toelichting op de 2e collecte:  
 
Zending: bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en 
daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyp-
tisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist 
wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken 
in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een 
bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste 
eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Helpt u mee? 
  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
bijbellezen. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte. 
 
Eerste collecte Tweede collecte 
 

    
 
Agenda Kerkdiensten 
 
23 mei: 10.00 ds. Barbara de Groot 
30 mei: 10.00 ds. Werner Pieterse 
6 juni: 10.00 ds. Barbara de Groot 

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