
THEMAVIERING IN DE PAASKERK 
 

 
 

ANGST EN VERTROUWEN (20 juni 2021) 
Angst hoor bij het leven, geen mens zonder angst. Het christelijk geloof 
wil een boodschap van bevrijding zijn. Maar we kunnen niet ontkennen 
dat godsdienst ook angst kan oproepen. Is de Heilige een toornige of een 
menslievende God? In Bijbelse verhalen stuiten we bij herhaling op enkele 
woorden: ‘vrees niet’ of ‘wees niet bang’. Die woorden hebben slechts zin 
als een mens angstig is. We delen vanmiddag verhalen die iets met angst 
te maken hebben. 
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Woord van welkom 
 
Er wordt gezongen: Met zorgen, vragen en dromen 
(m. Marcel den Dulk; t. Gert Jan de Bruin) 
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Woorden op de drempel 
 

v.  Onze hulp is de naam van de ENE, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die ons zijn trouwt toont van dag tot dag, 
a. die wij herkennen in Jezus, onze voorganger, 
v. voor wie ieder mens kostbaar is; 
a. ons leert kijken zoals hij keek, 
v.   ons verstaat als wij in angst gevangen zijn, 
a.   ons vasthoudt in onze aanvechtingen, 
v. ons zal leiden op de weg die voor ons ligt. 
a. Amen. 
 

Verhaal: In Frankrijk… (Margot Puhl) 
 
Verhaal: Op de fiets… (Klaas van Gelderen) 
 
Er wordt gezongen: Lied 800: 1 en 3 
 
Verhaal: In bed… (Wim Coeveld) 
 
Verhaal: Aan het bed… (Lucy van Leeuwen) 
 
Muzikaal intermezzo 

 

DE SCHRIFT 
 

l. Hoor naar de woorden uit het evangelie, 
a. wij hebben onze oren open. 

 
Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 
 

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij 
(=Jezus) tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden 
de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, 
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en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een 
hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die 
vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een 
kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, 
kan het u niet schelen dat we vergaan?’  Toen hij wakker gewor-
den was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het 
meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam 
helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo 
weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevan-
gen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat 
zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? 
 

Overweging 
 

Gezongen wordt: Lied 900 (enkele keren herhalen) 
De woorden van het lied zijn ontleend aan een tekst van de mid-
deleeuwse mystica Theresia van Avila: Laat niets je verontrusten of 
beangstigen, wie zich aan God  vasthoudt, komt niets tekort, God 
alleen is genoeg. 
 
Het is vandaag: wereldvluchtelingendag… 
 

Gedicht: Grootmoedig  
(Charles Ducal in bundel ‘De koers van de eeuw’) 
 
Zij kwamen dichter, almaar dichter, tot zij 
zichtbaar werden voor onze lenzen. 
Als een bewegend woud uit de mist opgedoemd, 
even wonderluik, want ongezien binnen de grenzen 
 
van onze verbeelding. Dit waren dus mensen 
als wij, even vatbaar voor kou, vermoeidheid, 
een glimlach. Er liepen kinderen door onze schermen. 
Er vloeiden tranen. Alsof de gerechtigheid sprak, 
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zo stonden wij ons te schamen voor ons geluk, 
onze huizen, onze concerten, onze winkelkarren. 
Hoe hen weer onzichtbaar te maken? Herleidbaar 
tot dweil, kartonnen beker, vingerafdruk? 
 
Wij gaven hun soep en oude kleren, leerden 
hun strompelen door onze taal. Op die manier 
herstelden wij de grenzen van onze verbeelding, 
zorgden, grootmoedig, voor passend onthaal. 
 

Aansteken van vier (de windrichtingen) kaarsen door Mari, Milad 
en Goder. 
 
Moment van stilte… 

  
Gebeden, gezongen: Lied 997: 1, 3 en 4 en gesproken 

 
Slottekst (woorden uit een gedicht van Hans Stolp) 
 
Je hoeft niet langer in de nacht te tobben over de vraag hoe het nu 
verder met je moet gaan. Ik ben bij je en houd je hand vast. Er is 
niets waar je doorheen gaan of ik ben bij je. 
Ik ga met jou door licht en donker heen. Ik ben bij je in vrolijke en 
moeilijke dagen. 
Als je het aan mij vraagt, geef ik je de kracht om vol te houden. 
Als je mij roept, ben ik bij je en als je wanhoopt, omhul ik je met 
mijn tederheid. 
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We zingen ingetogen met elkaar: Vrede wens ik je toe (Ionabundel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkenden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding: Margot Puhl, Klaas van Gelderen, Lucy van Leeuwen, 
Henk van den Broek, Wim Coeveld & Gert Jan de Bruin 

Piano: Marcel den Dulk 
Zanggroep: Marjanne Koops, Margot Puhl, Peter van Leeuwen & 

Gert Groot 
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Algemeen 
Website: www.paaskerk-amstelveen.nl/ 

Ook kunt u zich hierop inschrijven (kader rechtsonder op de site) 
voor het wekelijks per email ontvangen van de orde van dienst. 

 
Facebook: https://www.facebook.com/Paaskerk/ 

Hier vindt u alle info over activiteiten en foto’s en video’s van de 
activiteiten van de afgelopen perioden in en rond de Paaskerk. 

 
Mededelingen opgeven via liturgie@paaskerk-amstelveen.nl 

 
Kerkdienst gemist? 

Kerkdienst gemist of niet in staat naar de kerk te gaan? 
Via http://kerkdienstgemist.nl en Noord-

Holland➔Amstelveen➔Paaskerk 
kunt u de dienst live of later volgen. 

 
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk 

(Paaskerkgemeente) 
 

Locatie: Paaskerk (iedere zondag) 
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen 

 
Website: www.paaskerk-amstelveen.nl 

Telefoon: 020-6415168 
 

../../../VLC%20Medewerker/Dropbox/hawes/Downloads/www.paaskerk-amstelveen.nl/
https://www.facebook.com/Paaskerk/
../../../VLC%20Medewerker/Dropbox/hawes/Downloads/liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
../../../VLC%20Medewerker/Dropbox/VLC%20Medewerker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/D7B99KZ1/www.paaskerk-amstelveen.nl
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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. 

 

Beste jongeren van de 12+ dienst 
Vanmorgen is er in de Kruiskerk een speciale viering voor kinderen en 
jongeren van de Paaskerk en de Kruiskerk. De liturgie is aangepast 
zodat de kinderen tussen 4 en 12 jaar de hele dienst bij de viering 
kunnen blijven. Enkele jongeren zullen overstappen naar de tiener-
dienst, JD12+.  De nieuwe jongeren mogen naar ons 'overvliegen' met 
de trampoline; wij staan vooraan klaar om hen 'op te vangen'. Daarna 
gaan we met hen naar onze eigen ruimte voor een korte tienerdienst, 
JD12+.  We zullen daar verder praten over het thema 'Vertrouwen' en 
we spelen het spel Weerwolven (Wie is er te vertrouwen?).  
Groeten, Rianne 
 

Themaviering zondag 20 juni, 17.00 uur: Angst en ver-
trouwen 
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. 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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We lezen een evangeliefragment waarin angst een rol speelt en we 
leggen er eigen, persoonlijke verhalen tegen aan.  
De viering wordt voorbereid door verschillende gemeenteleden.  
Gert Jan de Bruin is voorganger en Marcel den Dulk heeft de muzikale 
leiding.  

 
Uit te brengen beroep op ds. Roel Knijff 
 
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeentevergadering van de Pro-
testantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert unaniem ingestemd 
met het voorstel van de beroepingscommissie om een beroep uit te 
brengen op ds. Roel Knijff, predikant in Breda en interim-predikant te 
Castricum (beide voor 50%). 
De beroepingscommissie heeft ds. Knijff  leren kennen als een 
 enthousiaste en zeer betrokken predikant, met een veelzijdige  
belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen, een betrokken herder, 
open voor initiatieven en gericht op de toekomst. Hij is geboren in 
1964, is getrouwd en heeft 3 volwassen kinderen. 
 
Ds. Knijff krijgt een volledige aanstelling bij de Protestantse Gemeen-
te Amstelveen-Buitenveldert, met als primair werkgebied de wijkge-
meente van de  Kruiskerk. Alle drie de betrokken wijkkerkenraden en 
de algemene kerkenraad zijn zeer verheugd met deze ontwikkeling en 
spreken hun waardering en dank uit in de richting van de beroepings-
commissie. Het is de bedoeling om dit beroep op maandag 21 juni uit 
te brengen, mits er voor zondagavond 20 juni geen bezwaar tegen 
het beroep wordt ingebracht. De kerkorde schrijft immers voor dat er 
gedurende 5 dagen gelegenheid moet zijn om bezwaar aan te teke-
nen tegen de gevolgde procedure. 
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Vacature kerkelijk werker  
 
De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert zoekt voor het 
ouderenwerk in de Kruiskerk en de Paaskerk een kerkelijk werker (32 
uur). Meer informatie op:  
https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacature-kerkelijk-werker-
pga-b/ 
 

Uitnodiging Koffieochtend       

           
Omdat we elkaar al zo lang niet hebben gezien of gesproken, organi-
seert de diaconie op donderdag 8 juli a.s. een ontmoetings-ochtend 
in de Paaskerk.  
We verwelkomen u graag om 10.30 uur in het Benedenhuis van de 
Paaskerk, waar u elkaar, onder het genot van een kopje koffie/thee, 
weer kunt ontmoeten en bijpraten. Ds. Barbara de Groot zal aanwezig 
zijn zodat u met haar kennis kunt maken. 
We houden ons deze ochtend aan de coronaregels van de overheid. 
In verband met de catering willen we graag tijdig weten op hoeveel 
personen we kunnen rekenen. Vandaar dat we u vragen u aan te 
melden. Dit kan voor 5 juli a.s. per email of telefonisch of door het 
invullen van de inschrijfformulieren die bij de uitgang van de kerk 
liggen. 
Met vriendelijke groet namens de Diaconie: 
Roeltje Mentink ,Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen 
email : roeltje@fammentink.nl,Tel. 06-26260449 
 

 
 
 
 
 

https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacature-kerkelijk-werker-pga-b/
https://pga-b.nl/pga-b/nieuwsberichten/vacature-kerkelijk-werker-pga-b/
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Aktie Vrijheidsmail juni 
 
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? 
 

Verruiming maatregelen eredienst 
 
Zoals u wellicht in de media heeft gelezen, zijn de corona maatrege-
len 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 onge-
wijzigd.  
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 donder-
dagavond 22.00 uur 

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

Elly Merckel-Timmer 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Toelichting op de 1e collecte:  
 
Wijkdoel Paaskerk 
Het Jeannette Noëlhuis is een woongemeenschap in Amsterdam 
Zuidoost. Hun levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, ge-
bed en direct acties voor een betere samenleving. 
 
Het huis biedt gastvrijheid aan mensen zonder papieren. Zij ontvan-
gen tijdelijk onderdak tot zij een volgende stap kunnen nemen. Het 
huis biedt o.a.  Nederlandse les aan. Ook zoeken ze nu tijdens Corona 
naar manieren om de bredere groep kwetsbare ongedocumenteer-
den te steunen. 
 
Het Noëlhuis haalt haar inspiratie uit Mattheüs 25. Hier zegt Jezus dat 
wat we aan de geringsten van onze broeders en zusters doen, we aan 
hem doen. Tot de geringsten in onze tijd horen ook de mensen die wij 
als samenleving het stempel illegaal geven. Het Noëlhuis streeft er-
naar zo het evangelie handen en voeten te geven. 
Het huis ontvangt geen overheidssubsidie maar draait volledig op 
giften van voornamelijk kerken, parochies en particulieren. 
Uw gebed en steun worden gewaardeerd. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Jeannette Noëlhuis. 
 U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
1e collecte. 
  
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
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Toelichting op de 2e collecte 
 
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk 
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn en 
willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl 
bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kij-
ken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerk-
dienstgemist.nl. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk. 
  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 
2e collecte 
 
 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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
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