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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

 

Muziek bij binnenkomst 

 

Tijdens de muziek gesproken: “Onze Vader verborgen” 

 

We zingen: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 
(Lied 756: vers 1, 6, 7 en 8) 

 

Welkom/intro door ouderling 

 

Moment met de kinderen 

 

Gebed om ontferming - we staan stil bij de coronapandemie 

 

We zingen: “Er is een stilte die kan zingen” 
(couplet 1 en 2: voorzangers; vers 3: allen) 
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Voorzangers: 

2. Moest Jona in een vis verblijven, 

zijn bidden werd verhoord; 

moest Zacharias maanden zwijgen, 

zijn lofzang klinkt nog voort. 

Ook onze samenzang verstilde, 

een leegte daalde in - 

dit lied wil ons opnieuw verbinden, 

bezingt een nieuw begin. 

 

Allen: 

3. Laten wij opstaan en God danken 

dat hij ons heeft behoed, 

hem loven om het licht, de klanken 

waarmee hij ons begroet. 

De tijd van afstand is vergleden, 

het leven neemt een keer. 

Wij wensen hier elkaar de vrede 

van Christus onze Heer. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Van U is de toekomst (drie gesprekjes over toekomst), afgewisseld met zingen: “The Kingdom of 

God is justice and peace” 

 

 
 

Overweging bij “Van U is de toekomst - kome wat komt” 

 

We zingen: “Loof de Heer, want Hij is goed” 
(Psalm 136: vers 1 t/m 4, 12 en 13) 

 

We bedanken… 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

 

Inleidend woord… 

 

Tijdens het naspel schrijven we op de briefjes dat wat we willen achterlaten en dat wat we 

verlangen, waar we op hopen of wat we wensen/bidden 

 

We zingen: “Zoekend naar licht hier in het duister” 
(Lied 1005: vers 1 t/m 5) 

 

We zingen: “Onze Vader verborgen” 
(Lied 1005: vers 1 t/m 5) 

Voorzangers: 

1. Onze vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 

2. waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 

3. Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

Allen: 
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Aandachtspunten en inzameling van de gaven 

 

We zingen (staand): “Wat de toekomst brengen moge” 
(Slotlied 913: vers 1 t/m 4) 

 

Wegzending en zegen, beaamd met “Amen” 
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 12 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!  

 

 

Lees mee met de preek van de week 
"In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was." Zo eindigt 

het boek Rechters, of Richteren. De rechters geven richting aan het volk Israël, dat onder leiding van 

Jozua het beloofde land was binnen getrokken. Maar de opbouw van de samenleving gaat chaotisch 

en de praktijk van samenleven is weerbarstig, en wat voor leiderschap is er dan nodig? Herkenbare 

thema's voor onze tijd? Het levert in elk geval prachtige literaire verhalen op van hoe God het via die 

rechters blijft proberen met dat volkje. In een serie van vier zondagen lezen we uit dit inspirerende 

bijbelboek. Welkom om mee te lezen met de predikanten op de woensdagavond. 

Locatie  Paaskerk 

Datum  woensdag 15, 22, 29 september en 6 oktober 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Leiding  ds. Werner Pieterse, 06 - 41 508 135,  

dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl 

ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93,  

dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
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Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen wat in een Bijbelverhaal gebeurt. 

Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij mee-

maken, je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om anders te kijken naar jezelf en anderen. 

Voelen wat speelt tussen God en jou. Uitgenodigd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd om te 

groeien in geloof. Dit seizoen stellen we onszelf de vraag:  

Wie is Jezus voor ons?  

Locatie:  Kruiskerk  

Datum  maandag 13 september, 11 oktober, 8 november,  

13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni 

Tijd  20.00 - 22.00 uur 

Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85 

Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl 

Kosten  € 110,- (serie van 10 avonden)  

 

 

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 

 

 

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. 

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 
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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 

 

Toelichting op de 1e collecte 
Jeugddiaconaat 

Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen 

in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente 

gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugd-

diaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jon-

geren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 

 

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

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

 

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

 

 

Toelichting op de 2e collecte 

Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop 

Door Kliederkerk, door deze creatieve vorm van kerk-zijn weten gezinnen de weg naar haar kerk weer 

te vinden. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een-

derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan kliederkerk kennis met 

bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.  
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In Amstelveen bestaat het Kliederkerk al een aantal jaar. Collecteer mee om kliederkerk ook in andere 

plaatsen te laten groeien. 

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. Kliederkerk. 

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

 

Eerste collecte  Tweede collecte 

 

     
 

Agenda Kerkdiensten 

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 

 


