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Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Elly Merckel 
Diaken: Chris Aalbersberg 
Voorlezer: Willem Pel 
Organist: Theo Griekspoor  
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Muziek 
 
Welkom 
 
We zingen: “Zie ons op de drempel staan” 

(Lied 44 uit “Op de vleugels van een lied: vers 1 t/m 4) 

 



 
4 

2. Om uw Zoon zijn wij gegaan, 
hij heeft onrecht steeds weerstaan 
en zijn levensdagen trouw uw wil gedaan. 
 

3. Om uw licht zijn wij gegaan, 
raak ons met uw stralen aan 
zodat wij als bloemen open zullen gaan. 

 

4. Om uw Geest zijn wij gegaan, 
zaai uw vuur in ons bestaan 
zodat wij voor and’ren open zullen staan. 

 
Openingswoord 
 
Gebed van Franciscus 
 
Kinderen gaan naar de kinderkerk en tieners komen in de kerk 
 
We zingen: “Laat ons nu vrolijk zingen!” 

(Lied 146a: vers 1 en 5) 

 
Schriftlezing: Richteren 8:22-32 
 

De Israëlieten zeiden tegen Gideon: ‘U hebt ons bevrijd uit de 

greep van Midjan. Wees daarom onze heerser, en na u uw zoon, 

en de zoon van uw zoon.’ Maar Gideon antwoordde: ‘Ik zal uw 

heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de 

HEER is uw heerser. Maar ik wil u iets anders vragen: laat ieder 

mij een ring geven uit de buit die hij op de Midjanieten heeft be-

haald.’ (Deze afstammelingen van Ismaël droegen hun rijkdom-

men immers in de vorm van gouden sieraden bij zich.) ‘Maar na-

tuurlijk!’ antwoordden ze, en er werd een mantel uitgespreid 

waarin iedereen een ring wierp. De gouden ringen die hij van de 
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Israëlieten ontving wogen samen wel zeventienhonderd sjekel. 

Daar kwamen dan nog bij de gouden maantjes en oorringen en de 

purperen mantels van de Midjanitische koningen, en de halssiera-

den van hun dromedarissen. Gideon liet van dit alles een priester-

gewaad maken. Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het 

als een afgod kwam vereren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de on-

dergang van Gideon en zijn familie. Midjan kwam de nederlaag 

niet meer te boven en moest het hoofd buigen voor Israël. Onder 

Gideon had het land veertig jaar rust. Gideon zelf, de zoon van 

Joas, die ook wel Jerubbaäl wordt genoemd, ging weer in Ofra wo-

nen. Hij verwekte zeventig zonen, want hij had vele vrouwen. Van 

zijn bijvrouwen woonde er een in Sichem. Ook zij schonk hem een 

zoon, en die gaf hij de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas, 

stierf in gezegende ouderdom. Hij werd bijgezet in het graf van 

zijn vader Joas in Ofra, waar de afstammelingen van Abiëzer wo-

nen. 

 
We zingen: “Toen wij zaten langs het water” 

(Lied 137a: vers 1 t/m 4) 

 
Gesprek Jemuël Lampe & Barbara de Groot 
 
We zingen: “Om voor elkaar te zijn uw oog en oor” 

(Lied 973: vers 1 t/m 4) 

 
Gesprek Stefan & Gert Jan Slump 
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Muziek: “Narrow Daylight” (Diana Krall) 
 

Narrow daylight entered my room 
Shining hours were brief 
Winter is over 
Summer is near 
Are we stronger than we believe? 
 

I walked through halls of reputation 
Among the infamous too 
As the camera clings to the common thread 
Beyond all vanity 
Into a gaze to shoot you through 
 

Is the kindness we count upon 
Hidden in everyone? 
 

I stepped out in a sunlit grove 
Although deep down I wished it would rain 
Washing away all the sadness and tears 
That will never fall so heavily again 
 

Is the kindness we count upon 
Is hidden in everyone 
 

I stood there in the salt spray air 
Felt wind sweeping over my face 
I ran up through the rocks to the old 
Wooden cross 
It's a place where I can find some peace 
 

Narrow daylight entered my room 
Shining hours were brief 
Winter is over 
Summer is near 
Are we stronger than we believe? 
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Gebeden 
 
Mededelingen 
 
We zingen (staande): “Nu wij uiteengaan vragen wij God” 

(Slotlied 423: vers 1 t/m 3) 

 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het Benedenhuis 
voor onderlinge ontmoeting 

bij koffie/thee/limonade 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 7 november 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. 

 

Zondag is er weer TienerDienst! 
 

Hoi allemaal, 

We starten in onze eigen vertrouwde ruimte om even te kletsen en 

ons voor te bereiden op iets bijzonders: 

Boven in de kerkzaal zijn twee gasten: iemand die in de gevangenis 

heeft gezeten + een medewerker van diezelfde gevangenis. 
 

Deze medewerker leidt gevangenen, waaronder degene die zondag 

meekomt en al uit de gevangenis is vrijgelaten, op tot “barista”, ie-

mand die lekkere koffie kan maken. 
 

We gaan luisteren naar wat zij te vertellen hebben over het leven in 

de gevangenis en daarna, daarna gaan we terug naar onze eigen 

ruimte om nog even na te praten hierover. Kom je ook zondag? 
 

Groet! Geert-Jaap en Saskia en ook van Liesbeth, Anko en Hans! 
 

PS: en hopelijk zien we de ouders na afloop van de kerkdienst bij de 

speciale ouderbijeenkomst, waar al een mailtje over gestuurd is      . 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Koffieconcert Paaskerk  

zondag 14 november 2021 om 11.30 uur  
 

Dit keer samenzang!  

 

U kunt een verzoek doen voor een lied uit het liedboek. Samen zingen 

rond het orgel, het klinkt bijna zoals vroeger rond het harmonium.  

Er zijn in het Liedboek zoveel mooie liederen, een keus uit officieel 

1016 liederen maar in werkelijkheid zijn het er met alle toevoegingen 

1296!! Uw keuze kan gezongen worden.  

 

Graag opgeven via lfkramer@ziggo.nl of persoonlijk aan mij. 

De liederen worden afgewisseld met orgelsolo, spinet en fluit. 

Uitvoerenden: Cynthia en Leo Kramer. 

 
Aanstormend talent in Kruiskerkconcert 
zondag 7 november, aanvang 12:00 uur 
  
Zondag 7 november, is er om 12:00 uur in de Amstelveense Kruiskerk, 
Van der Veerelaan 30a, een concert met klassieke muziek. Sopraan 
Iris Bouman en pianist Geert Omta brengen een concert met liederen 
en enkele stukken voor pianosolo. 
Iedere bezoeker moet bij de ingang een coronatoegangsbewijs en ID 
laten zien. Het concert is ook mee te maken via een livestream 
op kerkdienstgemist.nl. Er wordt geen entree gevraagd, maar een – 
ruimhartige - vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
  
Iris Bouman en Geert Omta staan beiden nog aan het begin van hun 
muzikale loopbaan, vol enthousiasme om hun publiek de schatten 
van de klassieke muziek te laten horen. Samen brengen ze enkele 
pareltjes uit het klassieke vocale repertoire van Mozart, Schubert en 

mailto:lfkramer@ziggo.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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Brahms, maar we horen ook het indringende Seeräuberjenny van de 
twintigste-eeuwse Duitse componist Kurt Weill, die uitweek naar 
Amerika omdat de nazi’s zijn muziek ‘entartet’ vonden. Geert speelt 
solo enkele stukken op de vleugel van de Noor Edvard Grieg en de 
Tweede Sonate van de Finse componist Rautavaara, een fantastische 
orgie van klank. 
  

Ontmoetingsbijeenkomst Middenhof  
 
Datum: dinsdagmiddag: 9 november 
Tijd: de middag begint om 14.00 uur 
Plaats: Dr.Willem Dreesweg 155d 
 
Contactpersoon: Jany Steur, tel: 6436848 

 
Gebedsgroep 
 
Woensdag 10 november is er weer een gebedssamenkomst. 
Tijd:  19 - 20 uur.  
Plaats:  Benedenhuis  Paaskerk. 
 
Informatie: Freja Slot-Koelbloed. tel.06-46053626 
email: freja.koelbloed@gmail.com  
 

Film: Mary Magdalene 
 
Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier van leven. 
Naarmate de bekendheid van de groep groeit en steeds meer mensen 
zich aangetrokken voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria's 
spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. 
 
Acteurs: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor,  

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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Tahar Rahim. Regisseur: Garth Davis 
 
Locatie   Paaskerk 
Datum   vrijdag 12 november 
Tijd en kosten: 20.00 uur  7,50 inclusief pauzedrankje 
Informatie  ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93,  

dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

 
Lezing Amstelveen Spreekt dinsdag 16 november 
“ Zin in het alledaagse” 
Inspirerende gesprekken over hoe mensen de zin van het leven erva-
ren in het alledaagse. Peter Henk Steenhuis sprak voor dagblad Trouw 
met gewone, maar altijd bijzondere Nederlanders over hoe zij hun 
leven betekenis geven. Eind september verschijnt hierover zijn boek 
‘Zin in het alledaagse’.  
 
Een van de geïnterviewden is Halleh Ghorashi. Halleh is hoogleraar 
aan de VU en een autoriteit in het onderzoek naar vluchtelingen en 
diversiteit. Tijdens deze avond gaat Steenhuis met haar in gesprek. 
Daarna gaan ze samen met de aanwezigen in gesprek over zingeving 
aan de hand van voorbeelden uit de zaal.  
Zie voor meer informatie en activiteiten AmstelveenSpreekt.nl. 
 
Locatie  Boekhandel Venstra, Stadsplein 102A, Amstelveen 
Datum  dinsdag 16 november 
Tijd  18.00 uur 
Informatie ds. Werner Pieterse, 06-41 508 135,  

stadsdominee@wernerpieterse.nl 

 
  

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Gemeenschappelijke maaltijd in de Paaskerk  
donderdag 18 november   
 
Voor de tweede keer dit seizoen organiseren we een gemeenschap-
pelijke maaltijd in de Paaskerk. Ook deze keer met het oog op corona 
in een kleine setting alleen bestemd voor een beperkt aantal (max. 
20) gemeenteleden van de Paaskerk.  
Om die reden noemen we het ook tijdelijk geen buurttafel maar ge-
meenschappelijke maaltijd. Er is dus nog sprake van enkele corona 
maatregelen: geen corona toegangscheck, wel aan tafel gepaste af-
stand houden van elkaar en zo min mogelijk lopen. 
Op donderdag 18 november bent u weer van harte welkom.  
Hoort u deze keer niet bij de 20 deelnemers dan komt u als eerste op 
de lijst voor de volgende keer op donderdag 16 december.  
Wij nemen dan contact met u op. 
 
Waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
Tijd                    inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 

18.00 uur  
Kosten               € 7 voor een (vegetarische) maaltijd met 

dessert en iets te drinken  
 
Opgeven  bij Yvonne Licht uiterlijk maandag 15 november vòòr 20.00 
uur tel. 06 - 22989614, e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl 
info Yvonne Licht, tel. 06 – 22989614 
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Toelichting op de 1e collecte 
Kerk in Actie: Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discrimi-
natie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale stu-
dies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen 
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum 
biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen 
worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en ei-
genwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of 
medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. 
 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Guatemala. 
 

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 
Het verhaal van God en de mensen en de verbinding met elkaar en 
met de schepping vormt de bron voor het aanbod ‘Leren en Bezin-
nen’ van onze Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Een 
inspirerend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseer-
den uit Amstelveen 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 Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
leren en bezinnen. 
 

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

https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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Eerste collecte Tweede collecte 
 

  
       
 
 
Agenda Kerkdiensten 
7 november 10.00 ds. Barbara de Groot, themaviering 
14 november 10.00 ds. Bara van Pelt 
21 november 10.00 Gedachteniszondag 
 ds. Werner Pieterse 
 ds. Barbara de Groot 


	20211107 BdG thema.pdf
	20211107 Paaskerkberichten .pdf

