
 

 

TWAALFDE ZONDAG VAN DE ZOMER 
 

 
Een 7e eeuws ivoren fragment waarschijnlijk van een keizerlijke troon. 

De profeet Joel wijst naar de hemel  

met de Griekse tekst van zijn profetie (2:18) in zijn hand. 

 

5 SEPTEMBER AD 2021 

PAASKERK AMSTELVEEN 

 

 

 

 

MEDEWERKING: 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 

Ouderling van dienst: Sabina Pierik 

Diaken: Robert Klaassen 

Voorlezer: Sabina Pierik 

Muziek: Leo Kramer 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 

 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God'” 
(Intochtspsalm 53: vers 1, 3 en 5) 

 

Onze Hulp  
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

We zingen: “Wij moeten Gode zingen” 
(Loflied 713: vers 1, 3 en 5) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

We zingen: “De hemel van hier” 
(Lied 768: vers 1 t/m 5) 

 

Schriftlezing: Joël 2:12-17 
 

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en 

te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij 

is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept hij zijn von-

nis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn kun-

nen offeren aan de HEER, jullie God. 

 

Blaas de ramshoorn op de Sion, 

kondig een vastentijd af 

en roep op tot een plechtige samenkomst. 

Breng het volk bijeen, 

laat heel Israël zich reinigen. 

Breng de oude mensen tezamen, 

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 

laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 

Priesters, dienaren van de HEER, 



 

3 

hef een smeekbede aan in de tempel, 

tussen altaar en voorhal: 

‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 

geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 

Waarom zouden zij mogen schimpen: 

“En waar is nu hun God?”’ 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Schriftlezing: Joël 2:18-27 
 

Dan zal de HEER het opnemen voor zijn land en zich ontfermen over zijn volk. De HEER geeft zijn volk 

dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van koren, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer 

prijsgeven aan de spot van andere volken. Ik zal jullie bevrijden van de vijand uit het noorden, ik zal 

hem verdrijven naar een dor en woest land. Ik zal hem uiteenslaan naar het oosten en naar het wes-

ten, en hem de zee in drijven. Dan zal een stank opstijgen, de geur van bederf stijgt op van hem die 

zulke grote daden deed. 

 

Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, 

want de HEER doet grote daden! 

Wees niet bang meer, dieren van het veld, 

want een kleed van groen bedekt de woestijn, 

de bomen dragen volop vrucht, 

vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 

En jullie, kinderen van Sion, wees blij 

en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, 

want hij geeft regen om je te verkwikken, 

hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, 

vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 

De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 

de perskuipen lopen over van wijn en olie. 

 

Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opge-

vreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. Je zult weer volop te eten hebben, meer 

dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie 

gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. Dan zullen jullie inzien dat ik in 

Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt 

worden. 

 

We zingen: “Dat wij onszelf gewonnen geven” 
(Lied 816: vers 1 t/m 4) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muzikaal intermezzo  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Dankgebed, voorbeden en 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. 

 

Aandachtspunten 

 

Inzameling van de gaven 

 

We zingen (staand): “Dag der dagen, als de tijden” 
(Slotlied 775: vers 1 t/m 7) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 
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  PAASKERKBERICHTEN 

  Zondag 5 september 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. 

 

Startzondag 12 september  

Van U is de toekomst – kome wat komt! 
 

Bij de start van het seizoen willen we natuurlijk het liefst met zoveel mogelijk gemeenteleden zijn. 

Maar dat kan nog niet. En we willen het liefst ná de dienst ook een activiteit organiseren. Maar ook 

dat kan nog niet. Voor je het weet zijn we met teveel en zitten we te dichtbij elkaar.  

Wat kan wel? Een kerkdienst die net even anders gaat dan anders, waarin enkele gemeenteleden een 

aandeel in hebben, met bekende maar zeker ook nieuwe onbekende liederen. En allemaal rond de 

woorden 'Van U is de toekomst – kome wat komt'.  

We staan bewust stil bij het afgelopen jaar, waarin veel niet kon. En we kijken vooruit naar waar we 

op hopen, naar verlangen en waar we naar op weg zijn. 

Met na de dienst koffie met 'de-hele-Paaskerk-bakt' een stukje taart!  

 

 

Welkom, graag met aanmelding 

 
Het aantal mensen dat fysiek de kerkdienst bezoekt is behoorlijk 

toegenomen. Daar zijn we als kerkenraad blij mee. Wel is het nog steeds de bedoeling dat u zich 

vooraf aanmeldt, zodat we goed zicht houden op het aantal mensen in de kerk. Graag uw medewer-

king hiervoor. Opgeven 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 

 

Programma Leren en Bezinnen t/m december 2021 

 
In de nieuwe Present staat het programma “Leren en Bezinnen”.  

Er worden voor het najaar en de winter weer diverse kerkelijke activiteiten georganiseerd. Graag ver-

wijzen wij u voor de inhoud naar deze Present. 

 

 

Ontmoetingsmiddagen in het komend seizoen 2021 – 2022 

Na een lange tijd waarin wij elkaar niet konden ontmoeten en er geen ontmoetingsmiddagen gehou-

den konden worden, gaan wij nu hoopvol deze belangrijke middagen weer starten. 

Daarbij hopen wij dat wij velen van u weer mogen ontmoeten. 
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In de verschillende wijken van de Paaskerk-gemeenten worden deze gehouden. 

Hierbij geven wij u een overzicht van de data en de plaats waar wij u graag willen ontmoeten. 

U kunt zich opgeven bij de contactpersonen die aanwezig zijn op de middagen in het door u uitgeko-

zen ontmoetingscentrum. 

 

Data ontmoetingsbijeenkomsten seizoen 2021/2022: 

 

Middenhof.  Dr.Willem Dreesweg 155d 

Dinsdagmiddagen: 14 september, 9 november, 

11 januari, 8 maart, 10 mei. 

De middagen beginnen om 14.00 uur 

Contactpersoon: Jany Steur, tel: 6436848 

 

Kastanjeflat. Kastanjelaan 21 

Donderdagmiddagen:   

  7 oktober, 9  december,   

10 februari, 7 april. 

De middagen beginnen om 14.00 uur 

Contactpersoon: Yvonne Licht, tel: 06-22989614 

 

Dignahof.  Dignahoeve 174 

Donderdagmiddagen:   

14 oktober,  2  december,   

17 februari, 14 april, 26 mei. 

De middagen beginnen om 15.00 uur 

Contactpersoon: Mimi Emmelot, tel: 06-14433833 

  

De Bolder. Groenhof 140 

Woensdagmiddagen:   

15 september, 27 oktober,  

  8 december, 26 januari, 23 maart, 25 mei. 

De middagen beginnen om 15.00 uur 

Contactpersoon: Berend van Stal, tel: 06-29566464. 

 

Bij deze ontmoetingsmiddagen is een van de predikanten aanwezig. Er wordt aan hand van een 

thema met elkaar van gedachten gewisseld. 

 

Er zijn ook ontmoetingsbijeenkomsten die gehouden worden door de Diaconie Paaskerk. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij Roeltje Mentink. 

 

Dinsdag  5 oktober om 15.00 uur.  

Donderdag  16 december om 15.00 uur. 

Dinsdag  11 januari is er de Erwtensoepmaaltijd om 12.00 uur   

Donderdag  17 maart om 15.00 uur.   

Dinsdag 12 juli om 12.00 uur. 

Contactpersoon: Roeltje Mentink, tel: 453 71 48 
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Toelichting op de 1e collecte 
Kerk in Actie: Ghana – een sterke kerk op een kwetsbare plek 

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk 

te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit 

het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie 

kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk 

volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op. 

 

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

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

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

 

Toelichting op de 2e collecte 
Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente 

Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er dit najaar in groepsverband mogelijk zijn, heb-

ben de predikanten en kerkelijk werkers weer een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ voor u sa-

mengesteld. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstel-

veen en Buitenveldert. 

 

De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden ge-

maakt. 

 

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. leren. 

 

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

 

 

Eerste collecte  Tweede collecte 

 

     
 

 

 

Agenda Kerkdiensten 

 

5 september 10.00 ds. Werner Pieterse 

12 september 10.00 Startzondag;  ds. Werner Pieterse en  ds. Barbara de Groot 

 19.30 Taizéviering, ds. Barbara de Groot 

19 september 10.00 ds. Werner Pieterse 

26 september 10.00 ds. Barbara de Groot 


