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Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. 

 

Wij vragen u meteen plaats te nemen en te blijven zitten. 

 

Er wordt gezongen door een kleine groep. 

Zachtjes mee neuriën mag. 

 

De laatste twee coupletten van het slotlied en het ‘Amen’  

na de zegen mogen meegezongen worden. 

 

Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie 

en veilige viering te hebben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Elizabeth Post 

Ouderling van dienst: Freja Slot 

Diaken: Marjo Valkier 

Voorlezer: Tanja de Kam 

Organist: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 

 

Woord van welkom door ouderling van dienst 

 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 

 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Er wordt gezongen: “Waarlijk, dit is rechtvaardig” 
(Intochtspsalm 92: vers 1, 7 en 8) 

 

Groet en Onze Hulp  

 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 

 

Er wordt gezongen: “Waarlijk, dit is rechtvaardig” 
(Loflied657: vers 1 en 2) 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing: Psalm 139:1-6 
 

Voor de koorleider. Van David, een psalm. 

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 

u weet het als ik zit of sta, 

u doorziet van verre mijn gedachten. 

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 

met al mijn wegen bent u vertrouwd. 

Geen woord ligt op mijn tong, 

of u, HEER, kent het ten volle. 

U omsluit mij, van achter en van voren, 

u legt uw hand op mij. 

Wonderlijk zoals u mij kent, 

het gaat mijn begrip te boven. 

 

Er wordt gezongen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben” 
(Psalm 139: vers 1) 
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Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 
 

Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef 

gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het 

was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 

‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De 

vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ 

Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, 

en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 

‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water 

vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en 

er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst 

krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water 

dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat 

water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te 

komen om water te putten.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer 

terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, ‘u 

hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de 

vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, 

en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei Jezus, 

‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie 

weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er 

komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in 

waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, 

moet dat doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de Messias zal komen’ (dat 

betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, 

degene die met u spreekt.’ 

 

Er wordt gezongen: “U kennen, uit en tot U leven” 
(Lied 653: vers 1, 3 en 5) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek 

 

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 koninkrijk 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. 
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Aandachtspunten 

 

Inzameling van de gaven 

 

Er wordt gezongen: “Grote God, wij loven U” 
(Lied 413: vers 1, 2 en 3) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met  
  

 Jos van der Kooij 
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PAASKERKBERICHTEN 
 Zondag 13 juni 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. 

 

Verruiming maatregelen eredienst 

 
Zoals u wellicht in de media heeft gelezen, zijn de corona maatregelen voor de eredienst verruimd. Zo 

mogen er nu 60 gemeenteleden fysiek de dienst bijwonen, voor de Paaskerk betekent dit 50 mensen, 

rekening houdende met voldoende afstand. Daarnaast mogen van het laatste lied twee coupletten 

door alle gemeenteleden zachtjes meegezongen worden. De andere maatregen blijven voorlopig on-

gewijzigd.  

U wordt van harte uitgenodigd een dienst bij te wonen, opgeven blijft noodzakelijk. Dit kan op twee 

manieren: 

 

• Via email: aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl tot donderdagavond 22.00 uur 

• Per telefoon: 06 - 824 09 128 op maandag van 9.00 – 14.00 uur 

 

Elly Merckel-Timmer 

Aankondiging PGA-B brede gemeentevergadering in kader van het beroepingproces 

 
We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het volgende te kunnen meedelen. De 

drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op 31 mei  in een gezamenlijke vergadering 

de voordracht van de beroepingscommissie unaniem overgenomen voor een te beroepen predikant 

voor de Kruiskerk gemeente. 

 

Op dinsdag 15 juni vragen wij uw instemming met het beroepen van deze predikant in een gemeente-

vergadering voor de gehele Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert.  

U kunt deze vergadering in de Kruiskerk vanaf 20.00 uur op verschillende manieren bijwonen: 

• in de kerkzaal zelf door u vooraf aan te melden bij de scriba van de algemene kerkenraad                              

(e-mailadres: scribaak@pga-b.nl  of telefonisch via 06 83995520); 

• via kerkdienstgemist.nl/stations/2096-Kruiskerk; 

• via het vergadersysteem Teams. Ook voor Teams moet u zich vooraf aanmelden bij de scriba van 

de algemene kerkenraad (e-mailadres: scribaak@pga-b.nl  of telefonisch via 06 83995520).  

 

Ook als u deze vergadering op afstand volgt, wordt u volop in de gelegenheid gesteld om te reageren 

via telefoon, SMS, Whatsapp of Teams. Hoe dit gaat, wordt toegelicht tijdens de vergadering. 
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Alle kerkenraden willen u van harte en met nadruk uitnodigen om deze vergadering bij te wonen, ook 

al is deze voor een aantal deelnemers om bekende reden op afstand.  

 

Scriba Algemene Kerkenraad 

 

Themaviering zondag 20 juni, 17.00 uur:  

Angst en vertrouwen 
De viering wordt voorbereid door verschillende gemeenteleden.  

Gert Jan de Bruin is voorganger en Marcel den Dulk heeft de muzikale leiding.  

  
Hoe vaak horen we niet in het Bijbels Verhaal de woorden: 

‘wees niet bang’? Iemand is dat eens gaan tellen. Het blijkt dat je van Genesis tot Openbaring komt op 

365 keer. Voor elke dag van het jaar één keer. Ach, we weten heel goed dat geen mens zonder angst 

is. We lezen een evangeliefragment waarin angst een rol speelt en we leggen er eigen, persoonlijke 

verhalen tegen aan.  

 

Toelichting op de 1e collecte:  

 
Kerk in Actie: Noodhulp – Opvang gestrande vluchtelingen 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt 

uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid 

stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waar-

onder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie 

ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 

  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Lesbos. 

  

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. 

 

 

Toelichting op de 2e collecte 

Missionair werk: Kerk voor het dorp 

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschap-

pen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krim-

pen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk 

een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöpe-

ratie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. U gif wordt 

hieraan besteed. 

  

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Ge-

meente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. missionair werk 

 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e 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/ 
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Eerste collecte Tweede collecte 

     
 

 

Agenda Kerkdiensten 

13 juni 10.00 ds. Elizabeth Post 

20 juni 10.00 ds. Trinus Hibma 

27 juni 10.00 ds. Barbara de Groot 

  4 juli 10.00 ds. Barbara de Groot 

11 juli 10.00 Nicolien Luitwieler 

18 juli 10.00 ds. W.T. Pieterse 

 


