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Op de omslag een foto uit de serie 'two in one' van Francesca Cesari 
(2011) francescacesari.com. Bij Lucas 1:41. 
 
 

Schikking voor de 3e zondag van Advent 
 

Johannes gebruikt stevige woorden om de mensen de goede weg 
te wijzen: vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die 
aan de wortel ligt. De mensen die naar hem luisteren vragen wat 
het voor hen betekent. Johannes legt uit en gebruikt geen grote 
woorden. Heb je twee stel onderkleren, geef er één stel weg. Heb 
je genoeg te eten, deel het met iemand die minder heeft. In het 
koninkrijk van de Heer draait het om de toekomst die nu al begint 
door wat wij doen: Delen van wat je hebt, genoegen nemen met 
wat je krijgt. Tussen de stralen van de zon zijn (koren)aren ge-
plaatst. Voor de verder opkomen zon liggen broden. Brood om te 
delen. 
 

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 
‘In hoop en vrees doet boete, geloof in zijn verbond’. 
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt? 
‘Deel met elkander het brood van alle dag 
Opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag’. 
 

Uit lied 456 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Muziek: Leo Kramer  
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VOORBEREIDING 
 
 
Welkom 
 
Stilte 

(gemeente gaat staan) 
 
Antifoon Verblijdt u in de Heer te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: verblijdt u! 
Uw vriend’lijkheid zij alle mensen bekend. 
De Heer is nabij. 

 
We zingen: “Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer” 

(Psalm 85: vers 1 en 2) 

 
Antifoon Verblijdt u in de Heer te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: verblijdt u! 
Uw vriend’lijkheid zij alle mensen bekend. 
De Heer is nabij. 

 
Onze hulp 

(gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 
De zanggroep zingt: “Licht in onze ogen” 

(Lied 464: vers 1 t/m 6) 

 
Met de kinderen 
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Kinderlied: “Wij bidden om verhalen” (Op de wijs van lied 444) 
 

1. Wij bidden om verhalen 2. Een boek met mooie woorden 
vol hoop en goede moed. met plaatjes en een lied: 
God laat zijn licht hier stralen, Zo laat God van zich horen, 
Hij komt ons tegemoet. want Hij vergeet ons niet. 

 
Kyrie 
 
De zanggroep zingt: “Verblijd u in de Heer te allen tijd” 

(Lied 450: vers 1 t/m 3) 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
 
Schriftlezing: I Samuël 2:1-10 
 

en Hanna bad: 
‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,  
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, 
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, 
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 
Geen is er heilig als de HEER, 
er is geen andere god dan U, 
geen rots is er als onze God. 
Gebruik toch geen grote woorden, 
blaas niet zo hoog van de toren, 
want de HEER is een alwetende God: 
door Hem worden onze daden gewogen. 
De boog van de helden is gebroken, 
maar wie wankelen weten zich gesterkt. 
Wie genoeg hadden, verkopen zich voor brood, 
maar wie hongeren worden verzadigd. 
De onvruchtbare baart zeven zonen, 
maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. 
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De HEER doet sterven en doet leven, 
voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. 
De HEER maakt arm en Hij maakt rijk, 
vernedert diep en heft hoog op. 
Hij verheft uit het stof wie berooid is, 
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert. 
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, 
Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. 
Van de HEER zijn de pijlers der aarde 
waarop Hij de wereld heeft vastgezet. 
Wie Hem trouw zijn, behoedt Hij op hun pad, 
maar de zondaars komen om in het duister. 
Ontoereikend is de menselijke kracht: 
wie het opnemen tegen de HEER worden gebroken, 
vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. 
De HEER spreekt recht over heel de aarde, 
Hij geeft macht aan de koning die Hij kiest 
en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’ 

 
De zanggroep zingt: “Mijn hart verheugt zich zeer” 

(Lied 152: vers 1) 

 
Schriftlezing: Lucas 1:39-46 
 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een 
stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet 
begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind 
op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: 
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de 
vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij 
toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in 
mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de 
Heer in vervulling zullen gaan.’ Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de 
Heer, 
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De zanggroep zingt: “Mijn ziel maakt groot de Heer” 
(Lied 157a: vers 1 t/m 4) 

 
Schriftlezing: Lucas 1:56 
 

Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar 
huis. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 

 
GEBEDEN 

 
 
Gebeden met door de zanggroep gezongen responsie: 
“Hoor ons bidden, God, en luister” (Lied 367k), stil gebed en On-
ze 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. 
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Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen” 

(Slotlied 442: vers 1 en 2) 
 
Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 5 december 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. 

 

Kerst Sing-in 2021 zondag 12 september 

U kunt zich nog opgeven! 

 
In de Paaskerk wordt op zondag 12 december (14.30 uur) weer een Kerst 

Sing-in gehouden. 

 

Het was weer spannend of de Sing-in dit jaar zou kunnen doorgaan. 

Gelukkig mogen we, met inachtneming van onderstaande maatregelen, nu 

weer bij elkaar zijn.  

 

Medewerking wordt verleend door het koor Anthem, Hans van Noord (or-

gel), Peter van Dongen (piano), onder algehele leiding van Leo Kramer. 

Anthem brengt mooie kerstliederen ten gehore en ds. Barbara de Groot 

draagt enkele gedichten voor. 

 

 

 

 

 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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- Bij de deur zal u om een QR-code (verplicht) worden gevraagd. 

- Bij binnenkomst van de kerk, handen desinfecteren en mondkapje 

op. Als u zit, mag het mondkapje af. Bij verlaten van de kerk het 

mondkapje weer op. 

- Het aantal zitplaatsen is beperkt, de 1 ½ meter moeten we in acht 

nemen. 

- De samenzang zal beperkt zijn. 

 

Ondanks deze beperkingen belooft het een mooie middag te worden. 

Het concert duurt 2x 45 minuten, in de pauze glühwein in de kerkzaal. 

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en (beperkt) mee te 

zingen met het koor. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te stu-

ren naar info@anthem-amstelveen.nl . U kunt zich aanmelden tot zaterdag 

11 december. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er worden 

geloot.  

De kerk is open vanaf 14.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van de 

Sing-in wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De Kerst Sing-in is ook te 

beleven via Paaskerk Amstelveen - Kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag 12 december in de Kruiskerk om 12.00 uur een 
concert met klassieke muziek 

De bekende Amstelveense violist Bob van der Ent brengt met pianist 
Daniël Kramer composities van Mozart en Schubert. Iedere bezoeker 
moet bij de ingang een coronatoegangsbewijs en ID laten zien en een 
mondkapje dragen tot hij of zijn op een toegewezen plaats zit.  
Omdat bij de plaatsing rekening gehouden moet worden met de 
 'anderhalvemeter',  is aanmelding vooraf verplicht.  
Mail naar: concert@kruiskerk-amstelveen.nl of bel 020-6434405. 
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 en is 
nodig om deze concerten te kunnen blijven geven. 

mailto:info@anthem-amstelveen.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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De Taizédienst op zondag 12 december zal alleen online te 

volgen zijn. U kunt deze dienst dus niet bezoeken. 

 

De diaconale ontmoetingsmiddag op 16 december gaat 

i.v.m.  de coronamaatregelen helaas niet door. 

 
 

AdventPakjesactie  
 
Op zondag 12 december wordt de AdventPakjesactie georganiseerd. 
De Kerstpakketjes die tijdens deze Actie gemaakt worden zijn ieder 
jaar weer een lichtpuntje voor meer dan 100 dak- en thuislozen van 
Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting Stoelenproject in Am-
sterdam. 
 
Iedereen die dat leuk vindt kan een bijdrage leveren aan de Actie! Dat 
kan door spullen in te leveren op zondag 5 en 12 december voor de 
kerkdienst of op zaterdag 11 december tussen 9.30 en 11.00 uur. 
Meehelpen met het sorteren van de spullen en maken van de Kerst-
pakketjes? We zien jullie heel graag om 11.15 uur in de Paaskerk (± 1 
uur, uiteraard volgens de geldende corona maatregelen).  

Meer informatie?  

Neem dan contact op met de wijkdiaconie via Roeltje Mentink 
(roeltje@fammentink.nl)   

 

 

mailto:roeltje@fammentink.nl
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Geen doorgang gemeenschappelijke maaltijd op  

donderdag 16 december   
Helaas gaat de derde gemeenschappelijke maaltijd van dit seizoen in 
de Paaskerk niet door. 
Vanwege de geldende coronamaatregelen en de onzekerheid over de 
verdere ontwikkeling van de pandemie zijn we tot dit besluit geko-
men. 
 
De organisatoren 
 

Geen doorgang kerstdiner op 2e kerstdag 
 Ook dit jaar hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om het 
kerstdiner op 2e kerstdag af te blazen. Vanwege de geldende co-
ronamaatregelen en de onzekerheid over de verdere ontwikkeling 
van de pandemie is het niet mogelijk om dit diner op een verant-
woorde manier te organiseren. 
 
De organisatoren 

 
Wijziging en aanmelden Kerstdiensten  
 
De maatregelen die genoemd zijn in de persconferentie van vrijdag 
26 november hebben helaas ook gevolgen voor de kerstdiensten.  
 
Kerstnachtdienst 24 december 21.30 uur.  
Deze dienst zal gehouden worden zonder gemeenteleden.  
U wordt van harte uitgenodigd de dienst mee te vieren via kerkdienst 
gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
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Kerstochtend 25 december 9.30 uur.  
Deze dienst is bedoeld voor oud en jong. Bekende kerstliederen zul-
len ten gehore worden gebracht, het kerstevangelie zal gelezen wor-
den en er zal een overdenking zijn.  
 
Kerstochtend 25 december 11.30 uur.  
Deze dienst is vooral bedoeld voor gezinnen met kinderen van alle 
leeftijden. Natuurlijk wordt ook hier het kerstverhaal verteld.    
 
Voor de twee diensten op kerstochtend is aanmelden noodzakelijk, 
wij vragen u bij het aanmelden een keuze te maken tussen deze 
twee diensten.   
 
Wij vragen u bij de opgave duidelijk te vermelden voor welke dienst u 
zich aan wilt melden en met hoeveel mensen u aanwezig wilt zijn. De 
uiterste datum waarop u zich voor één van deze diensten aan kunt 
melden is woensdag 22 december  20.00 uur. 
 
Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor deze diensten, zal het lot 
beslissen of u de door u gewenste dienst bij kunt wonen. Dit zullen 
wij u per mail uiterlijk donderdag 24 december laten weten. 
 
 
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden: 
-via mailadres: aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl tot woensdag 
avond 22 december 20.00 uur.  
- via de telefoon op de maandagen 6,13 en 20 december tussen 9.00 
en 14.00 uur. Tel. nr. 06 - 824 09 128 . 
 
 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
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Concerten van de Vriendschap 

 
Naar aanleiding van twee recente fantastische concerten in de Paaskerk van De 

Andersons (25 september 2021) en Leoni Jansen en Carel Kraaijenhof (16 oktober 

2021) hebben wij het initiatief opgevat te kijken of we vaker concerten mogelijk 

zouden kunnen maken in de Paaskerk onder de titel ‘Concerten van de Vriend-

schap’. 

 

Wat we jou willen vragen is of je bereid bent deel te nemen en 75 euro te betalen 

voor drie te organiseren concerten in 2022. De invulling van die concerten is nog 

even een verrassing maar duidelijk moge zijn dat we mikken op interessante en 

inspirerende artiesten van enige naam en signatuur.  

 

We hebben inmiddels ongeveer 50 aanmeldingen en hebben nog 30 aanmeldin-

gen nodig. Want als er 80 enthousiastelingen mee willen doen gaan we door. 

Meer mag ook natuurlijk. 

 

Als bonus voor het eerste jaar doen we er een vierde concert GRATIS bij.  

En dat wordt een swingend concert op zaterdag 25 juni 2022 van niemand minder 

dan Nederlands beste singer songwriter Bertolf&Band onder de titel ‘Happy in 

Hindsight’ (zijn meest recente CD). 

 

Willen jullie ons uiterlijk half december laten weten of je mee wilt doen als vriend 

of vriendin aan de serie ‘Concerten van de Vriendschap’. Zouden jullie ook met 

ons samen willen nadenken over de vraag voor wie uit jouw vriendenkring dit nog 

meer interessant zou kunnen zijn. Deze mail en brief mag je daarvoor doorsturen. 

Je kunt je reactie sturen naar gertjanslump@xs4all.nl   

Na medio december besluiten we of we de serie gaan plannen en ontvangen de-

genen die positief reageerden daarover nader bericht. 

 

Vriendschappelijke groet, 

Gert Jan Slump (06 15596907)Anne Marie Dees, Inke Otting, 

Arjen Teitsma, Jacqueline Meij,Hans Meij 

mailto:gertjanslump@xs4all.nl


 
7 

 

 
 

Romans 
Op donderdag 13 januari, komt de kring Romans weer bij elkaar. 
In de Paaskerk om 15 uur. We spreken dan over het boek, 
“De Kaasfabriek” van Simone van der Vlugt. 
Van harte welkom. Informatie Albert van Blaaderen. 06-25338624 
 
 

Toelichting op de 1e collecte 
Binnenlands diaconaat: een stabiel huis voor kinderen 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein 
dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getrauma-
tiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. 
In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een 
stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp 
staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Binnenlands diaconaat. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 

1e collecte 
 
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk 
voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-
app/ 

 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
https://tikkie.me/pay/PGAB/cbEQZsAKi6c528Xo2ZFDjT
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Toelichting op de 2e collecte 

Communicatie in onze gemeente 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten 
onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de 
mensen brengen. Paulus ging op de  
Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek waar 
mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. 
Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons 
heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt on-
der andere het onderhouden van de websites betaald. 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 
65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
communicatie. 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link voor de 2e collecte 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
     

   
          
Agenda Kerkdiensten 
12 december 10.00 ds. Werner Pieterse 
19 december 10.00 ds. Barbara de Groot 
24 december Kinderkerstfeest en 
 Kerstnachtdienst 

https://tikkie.me/pay/PGAB/3nmNEM8YAM7xUdRphoBFJH
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