
 
 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
 

 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

27 JUNI AD 2021 
 

PAASKERK AMSTELVEEN  



 
2 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerking: 
Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Rianne Clerc 
Diaken: Roeltje Mentink 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Organist: Nico Ph. Hovius  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Er wordt gezongen: “Zing een nieuw lied voor God de Here” 

(Intochtspsalm 98: vers 1, 3 en 4) 
 
Onze Hulp 
 
Gebed 
 
Er wordt gezongen: “Alle eer en alle glorie” 

(Lied 305) 
 
Met de kinderen 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Johannes 4:43-54 
 

Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, want hij had zelf ge-
zegd dat een profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. Toen hij in Ga-
lilea kwam, ontvingen de mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien 
wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze zelf 
bij geweest. Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn 
had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek 
was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was terug-
gekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee 
wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen 
hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 
Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind 
sterft.’ ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde 
wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, 
kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in 
leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan. 
Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’ De 
vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had: 
‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed 
Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn 
tweede wonderteken. 

 

Er wordt gezongen: “Hij ging van stad tot stad” 
(Lied 391: zangers coupletten, allen refrein) 

 

Preek 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Er wordt gezongen: “Voordat ik kan ontvangen brood en wijn” 
(Lied 400)  
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GEBEDEN EN GAVEN 

Inzameling van de gaven 
 
Tafelgebed 
 

De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren 
verheft uw hart 
Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Laten wij danken de Heer, onze God! 
Het past ons de Heer te danken 
 
U komt onze dank toe, HEER onze God... 
…om samen met allen 
die door U zijn geraakt 
en bezield zijn door uw Geest 
U van ganser harte  
de lofzang toe te zingen: 

 
Er wordt gezongen: “Heilig, heilig, heilig” 

(Lied 985: 1 en 3) 
 

... 

...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood, 
spreekt de dankzegging daarover uit, 
breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden: 
 'Neemt en eet,  
 dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt: 

Doet dit tot mijn gedachtenis!' 
 

Zo neemt hij na de maaltijd ook de beker, 
spreekt de dankzegging daarover uit, 
en geeft de beker rond, zeggende: 
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 'Drinkt allen hier uit.  
 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,  
tot mijn gedachtenis!' 

 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt.  
Maranatha 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God.. 
 
Wij bidden u...  
 

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. 

 

We wensen elkaar de vrede van Christus. 
 
Er wordt gezongen: “Lieve Heer, Gij zegt 'kom'” 

(Lied 840) 
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Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Er wordt gezongen: “Zing voor de Heer een nieuw gezang” 

(Slotlied 655) 
 
Wegzending en zegen, beaamd met  
 Jos van der Kooij 

 
 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 27 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. 

 

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 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Versoepeling maatregelen en koffie na de dienst 
 
Nu de corona maatregelen verder versoepelen, zijn er voor de kerk 
ook weer aanpassingen. Het aanmelden blijft voorlopig wel noodza-
kelijk, omdat de 1,5 meter regel nog blijft en er maximaal ongeveer 
50 gemeenteleden een dienst kunnen bijwonen (exclusief “perso-
neel”). Aanmelden kunt u op de gebruikelijke manieren. Als u op zon-
dag ochtend denkt, ik wil toch graag naar de kerk, maar heb me niet 
opgegeven, kunt u altijd proberen of er nog plaats is. De ervaring 
leert dat er meestal nog wel plaatsen vrij zijn!  
Vanaf zondag 4 juli willen we graag weer starten met koffie drinken 
na de dienst. Als u na de dienst graag blijft om koffie te drinken, wil-
len we u vragen via de trap naar beneden te gaan en buiten of binnen 
plaats te nemen aan een tafel. (buiten zullen er sta tafels staan, bin-
nen is er gelegenheid om te zitten). De vrijwilligers van de koffie 
dienst komen dan langs om koffie voor u in te schenken. Mocht u 
geen koffie willen drinken, kunt u via de boven ingang de kerk verla-
ten. Wij vragen u zelf alert te blijven op de onderlinge afstand.  
Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht, als u zich er pret-
tige bij voelt om wel een mondkapje te dragen, is daar uiteraard geen 
bezwaar tegen.  
Langzamerhand gaan we terug naar “normaal”, iets waar we allemaal 
naar verlangen.  
Elly Merckel-Timmer  
 

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/ 

 

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 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? 
 

Welkom! 
U bent 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 
 

Toelichting op de 1e collecte:  
Stichting Anna Poot 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog 
veel te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde art-
sen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en ver-
loskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk 
deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders 
van verpleegkundigen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scho-
ling van verpleegkundigen en verloskundigen wil de stichting de ge-
zondheidszorg verbeteren, zorgen dat studerenden zich financieel 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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kunnen redden en het toekomstperspectief voor jongeren op de ar-
beidsmarkt verbeteren. 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. Anna Poot. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken 
met de link voor de 1e collecte. 
  

Toelichting op de 2e collecte 
 Jeugdwerk in onze gemeente 
We kunnen niet wachten om weer aan de slag te gaan. Alle corona-
maatregelen maken dat Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk even 
niet plaatsvinden. Maar we zijn blij dat de gezamenlijke tienerdienst 
voor 12+ers er nog wel is. Dit is een gezamenlijke activiteit van de 
Paaskerk én Kruiskerk. Onder andere voor deze activiteiten is de op-
brengst bestemd. 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
jeugdwerk.  U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link voor de 2e collecte. 
 
 Eerste collecte   Tweede collecte 

     
Agenda Kerkdiensten 
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. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4fp4atkg3rs9J4phPNhyzm
https://tikkie.me/pay/PGAB/8gJBJa5CqKkptTAXxJEjN6
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