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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
 
Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “Eeuwige, onze God” 

(Wisselzang 298: solo en I voorganger; II gemeente) 

 
(gemeente gaat zitten) 

 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: “Een mens te zijn op aarde” 

(Lied 807: vers 1 t/m 3) 

 
Kyrie 
 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”  

(Lied 421: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Bij de opening van de schrift zingen we :  

“Hoor het woord, hoor het woord” (Lied 335) 
 
Lezing uit Noachstukken: Genesis 6:11-19 en 7:6-12 
 

F: In de tijd van Noach was de aarde verdorven in Gods ogen, en vol on-
recht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was zei hij tegen 
Noach: Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle 
mensen want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen 
en de aarde erbij Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar 
verschillende ruimten in en bestrijk hem met pek. Je moet er een licht-
opening in aanbrengen; de ingang moet je in de zijkant maken. Ik laat 
een grote vloed over de aarde komen een watermassa die haar zal 
overspoelen om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernie-
tigen; alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond 
sluiten. Jij moet de ark ingaan samen met je zonen, je vrouwen de 
vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark 
brengen om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een 
mannetje en een wijfje moet het zijn.  
 

B: Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa 
die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach 
de ark in, samen met zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, 
van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen 
er telkens twee bij Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in 
overeenstemming met wat God hem had opgedragen.  
Toen de zeven dagen voorbij waren, kwam het water van de vloed 
over de aarde. Op de zeventiende  dag van de tweede maand braken 
alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van 
de hemel opengezet. Veertig dagen en veertig nachten zou het op de 
aarde stortregenen.  
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We zingen: “Zeshonderd jaar is Noach oud” 
(Lied 163a: vers 1 en 2; eerste en laatste 4 strofen: allen; 
lijst met dieren: solo) 

 
Lezing uit Noachstukken: Genesis 7:17-24 
 

F: De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg 
en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam. Het water op 
aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het en de ark dreef 
op het water. Het water bleef voortdurend toenemen zelfs de hoogste 
bergen kwamen onder te staan. Alles wat op aarde leefde kwam om, 
alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren en ook alle men-
sen. Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood. Honderd-
vijftig dagen lang was de aarde helemaal met water bedekt. 

 
We zingen: “Zeshonderd jaar is Noach oud” 

(Lied 163a: vers 3; eerste en laatste 4 strofen: allen;  
lijst met dieren: solo) 

 
Lezing uit Noachstukken: Genesis 8:1-14 
 

B: Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij 
hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waai-
en waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de slui-
zen van de hemel werden gesloten zodat het ophield met regenen. Op 
de zeventiende dag van de zevende maand liep de ark vast op het Ara-
ratgebergte. Het water zakte voortdurend verder en op de eerste dag 
van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na 
verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had 
aangebracht open en liet een duif los om te zien of het water verder 
gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden om neer te 
strijken en kwam terug in de ark. Noach wachtte nog zeven dagen en 
liet de duif opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met 
een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de 
aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna 
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liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. Op de 
zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog. 

 
We zingen: “Zeshonderd jaar is Noach oud” 

(Lied 163a: vers 4; eerste en laatste 4 strofen: allen;  
lijst met dieren: solo) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
We zingen: “De wereld is van Hem vervuld” 

(Lied 825: vers 4 en 5) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
We zingen: “Het woord dat u ten leven riep” 

(Lied 316: vers 1 t/m 4) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aar-
de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-
king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Aandachtspunten en inzameling van de gaven 
 
We zingen (staande): “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

(Slotlied 416: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen, besloten met gezongen “Amen” 

 
 
 

Welkom in het Benedenhuis 
voor onderlinge ontmoeting 

bij koffie/thee/limonade 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 14 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. 

 

Aanmelden voor de diensten op gedachteniszondag  
21 november  
Gezien het feit dat we door de nieuwe Corona maatregelen weer een 
beperkt aantal mensen in de kerk kunnen toelaten, zullen er op 21 
november, gedachteniszondag, twee diensten worden gehouden. Eén 
om 9.30 uur, waarin ds. Barbara de Groot zal voorgaan en één om 
11.00 uur waarin ds. Werner Pieterse zal voorgaan. De liturgie zal in 
beide diensten gelijk zijn en in beide diensten zullen alle namen van 
onze overleden gemeenteleden genoemd worden.  
 
Voor beide diensten is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt op het 
volgende email adres: 
aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl (tot donderdag 18 november 
22.00 uur)  Ook is het mogelijk u op maandag van 9.00-14.00 uur 
telefonisch aan te melden:  06 - 824 09 128 . 
Wilt u in de mail of telefonisch vermelden met hoeveel mensen u 
aanwezig wilt zijn en voor welke dienst u de voorkeur heeft.  

 

 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:aanmelden@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. 

 

Nieuwe Corona maatregelen 
Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november j.l. en het 
advies dat daarna door de gezamenlijke kerken na overleg met de 
overheid is gegeven, moeten wij helaas mededelen dat er ook voor 
kerkbezoek weer strengere maatregelen van toepassing zijn. Zoals we 
steeds gedaan hebben, zullen we in de Paaskerk deze adviezen op-
volgen. Dat betekent dat we: 
- bij verplaatsingen in de kerk weer een mondkapje gaan dragen.  
  Zodra men zit, mag het mondkapje af.  
- voorlopig wel blijven zingen 
- zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand houden, net zoals in de rest  
  van de samenleving 
- voorlopig wel koffie blijven drinken na de dienst. Gaat u daartoe   
  zitten aan een tafel, dan wordt de koffie u gebracht.  
Elly Merckel-Timmer  
 
 

mailto:lfkramer@ziggo.nl
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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 

 
 
Vooraankondiging Aktie Vrijheidsbrief 21 november 2021 
 
Met ingang van volgende week zullen wij weer van start gaan met de 
fysieke verkoop van de Aktie Vrijheidsbrief. In verband met de COVID-
maatregelen vragen wij u om de brieven zoveel mogelijk gepast te 
betalen. De kosten van de brief zijn €1,50. Houd u hier volgende week 
rekening mee. Hartelijk dank voor uw medewerking.  
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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 gemeenschappelijke maaltijd.  
 
Er is verder sprake van enkele corona maatregelen: 1. corona toe-
gangscheck met de QR-code of ander bewijs van vaccinatie, binnen 
het kerkgebouw een mondkapje dragen zolang u in beweging bent en 
aan tafel gepaste afstand houden van elkaar.  
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 
 
 
 

mailto:buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
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Lezing: Een nieuw wij in Nederland 
Is er in onze samenleving nog wel sprake van een gedeeld 'wij'? Het 
Nederlandse landschap is versnipperd geraakt, niet alleen in politiek 
maar ook in etnisch en religieus opzicht. Het ontbreken van zo'n 'wij' 
leidt tot spanningen en problemen. Daarom stelde Manuela Kalsky 
zich de vraag: Hoe kunnen we komen tot een 'nieuw wij'? Als ant-
woord hierop begon ze het project Nieuw Wij, zie: 
https://www.nieuwwij.nl/over-nieuw-wij/. En daar valt veel over te 
vertellen. Nieuw Wij heeft als motto 'verbind de verschillen!'. Hoe dat 
er in de praktijk uitziet, komt u op 22 november te weten. Immers, 
een mens is veel meer dan alleen wit of zwart, moslim of christen, 
vrouw of man. 
Locatie  Pelgrimskerk 
Datum  maandag 22 november  
Tijd  20.00 uur 
Informatie Henk Stok, 020 – 206 442 570, h.stok@kpnplanet.nl 
 

Toelichting op de 1e collecte 
Stichting De Regenboog 
De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- 
en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig be-
staan. Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche 
en schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een spring-
plank naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbeste-
ding helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis 
draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage? 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. St. de Regenboog. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de  link voor de 
1e collecte 

https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
https://tikkie.me/pay/PGAB/kCMdFJztHyoc1XCr9XcuZ
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Toelichting op de 2e collecte 
 

Wijkwerk  
Vooruitkijkend op alle muzikale mogelijkheden die weer mogen col-
lecteert elke wijk vandaag voor het eigen wijkwerk gericht op de mu-
ziek in de kerk. Voor alle musici, het orgel, voor het koor of cantorij. 
Want wat is een kerkdienst zonder muziek (en dus zonder musicus)? 
Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collec-
te. 
 
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 Paaskerk / Kruiskerk / Pelgrimskerk. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de  
link voor de 2e collecte 
 
Eerste collecte Tweede collecte 
 

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

https://tikkie.me/pay/PGAB/wBPbPfqgUJtQhFup9rY94Q
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