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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

Er wordt gezongen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is” 
(Psalm 8a: vers 1 t/m 3) 

 

Onze hulp  
 

Er wordt gezongen: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is” 
(Psalm 8a: vers 4 t/m 6) 

 

Met de kinderen 
 

Kyriegebed 
 

Er wordt gezongen: “Eer zij God in onze dagen” 
(Lied 487: vers 3) 

DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Numeri 6:22-27 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Is-
raëlieten met deze woorden moeten zegenen: “Moge de HEER u zege-
nen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u 
doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewen-
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den en u vrede geven.” Wanneer zij mijn naam over het volk uitspre-
ken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ 

 

Er wordt gezongen: “Vanwaar zijt Gij gekomen” 
(Lied 494: vers 1 t/m 3) 

 

Schriftlezing: Handelingen 4:8-12 & Lucas 2:21 
 

Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk 
en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een 
weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het 
komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te we-
ten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus 
Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit 
de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is 
ders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de 
hemel die de mens redding biedt.’ 
 

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, 
kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in 
de schoot van zijn moeder was ontvangen. 

 

Muziek 
 

Overweging 
 

Muziek 
 

Er wordt gezongen: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed” 
(Lied 512: vers 1, 2, 5, 6 en 7) 

 

Gedachtenis 
 

Er wordt gezongen: “Niemand leeft voor zichzelf” (Lied 961) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 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 
 

Inzameling van de gaven 
 

Er wordt gezongen: “God heeft het eerste woord” 
(Slotlied 513: vers 1 t/m 4) 

 

Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: ds. Barbara de Groot (voorganger), Kees Elfferich (ouderling), 
Chris Aalbersberg (diaken), Willem Pel (voorlezer), Leo Kramer (muziek). 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 2 januari 2022 
  

 
 

 
 

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. 

 
Online nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari na de eredienst 
Als kerkenraad proberen we in deze tijd naar dingen te kijken die wel 
mogelijk zijn. Daarom willen we na de dienst van 2 januari gemeente-
leden graag de gelegenheid geven om elkaar online een goed 2022 te 
wensen. Hoe gaan we dat doen? Heel eenvoudig, na de dienst van 2 
januari blijft u online en klikt u op de volgende 
link: shorturl.at/cxHWY 
Daarna klikt u op “launch meeting”, vervolgens op “join meeting” en 
als het goed is, ontmoet u daar andere gemeenteleden. 
Nadat we elkaar een goed 2022 hebben gewenst, worden we in wat 
kleinere groepen ingedeeld om op die manier aan de hand van een 
aantal vragen nog even met elkaar verder te praten. 
Mocht bovenstaande korte link niet werken, kunt u ook de volgende 
link gebruiken: 
https://us02web.zoom.us/j/87266983151?pwd=RVdpMnVPWllNZ1ZC
MytkcTJ1dTlTdz09 
De techniek is in handen van Viktor Clerc, waarvoor alvast heel harte-
lijk dank!  
We hopen u op 2 januari na de dienst digitaal te mogen ontmoeten. 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
http://shorturl.at/cxHWY
https://us02web.zoom.us/j/87266983151?pwd=RVdpMnVPWllNZ1ZCMytkcTJ1dTlTdz09
https://us02web.zoom.us/j/87266983151?pwd=RVdpMnVPWllNZ1ZCMytkcTJ1dTlTdz09
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Leren en Bezinnen, programma januari – juni 2022 
 
In Present van december 2021 staat een overzicht van het  
programma van interessante activiteiten/groepen/lezingen 
tot zomer 2022. 
Van harte hopen we dat een en ander kan plaatsvinden.  
U kunt er, via opgave zoals vermeld, aan deelnemen. 
Helaas kunnen er in ieder geval tot half januari geen bijeenkomsten 
‘lijfelijk’ plaatsvinden. 
Sommige groepen gaan door of starten via mail of zoom.  
U kunt informatie inwinnen per programmaonderdeel via de aldaar 
genoemde coördinator. 
Een correctie op het overzicht in Present: kennismakingsavond voor 
Meditatief Bijbellezen zou zijn op maandag 10 (en niet 13) januari, 
dat wordt indien mogelijk maandag 14 februari. 
 
 

Kring Romans 
Ook de kring romans zal in januari niet bijeenkomen. 
We hebben besloten de bespreking van “de kaasfabriek” , uit te stel-
len tot de volgende bijeenkomst op 17 maart. 
 
 

Online vieringen 
Vooralsnog zullen de kerkdiensten alleen online gevierd worden en 
kunt u zich niet aanmelden om aanwezig te zijn. Zodra dit weer  
mogelijk is zullen we dit z.s.m. bekend maken. 
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Vooruitblik bijeenkomsten en activiteiten jeugdwerk 2022 
 
Voor begin 2022 staan er diverse bijeenkomsten en activiteiten  
gepland. Als de coronamaatregelen het toelaten is er iedere week 
Kinderkerk, iedere 2 weken gezamenlijke KruisPaas Tienerdienst, is er 
Basiscatechese en worden kinderen en hun ouders uitgenodigd voor 
speciale vieringen, Kerk op Schoot (0-4 jaar), Kliederkerk en Verhaal in 
de Kruiskerk (4-12 jaar). Ook staan er diverse kerkbezoeken van  
scholen in de planning. Hopelijk kan dit allemaal doorgaan! En zo niet, 
dan kijken we naar alternatieven om in ieder geval in contact te  
blijven met kinderen, jongeren en hun ouders. Zodra er meer bekend 
is over de mogelijkheden en specifieke data, communiceren we  
daarover via Facebook, de website en in de liturgie!  
Nienke van der Heiden - Jeugdwerker Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert (PGA-B) 
 

Verduurzaming Paaskerk 
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft, in het kader van het  
duurzaamheidsbeleid, opdracht gegeven voor het isoleren met  
glaswol van de 12 cm dikke spouw van de buitengevel van de  
Paaskerk. Hiermee verwachten we een substantiële besparing van 
het energie gebruik te realiseren. 
De isolatiewerkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de  
weken 2 en 3 van 2022 ( 12 januari - 22 januari). De werkzaamheden, 
boren van gaten/ vullen met glaswol, worden bijna geheel van  
binnenuit uitgevoerd en zullen tijdens werktijden  geluidsoverlast 
geven. Ook zal het stoffig zijn. De gaten worden geboord in de voegen 
en door de isolatie aannemer weer gevuld. Het wit schilderen van de 
gaten in de voegen kan niet direct plaatsvinden en moet nog inge-
pland worden. 
De afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Amstelveen is door 
het College geïnformeerd. 
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Toelichting op de 1e collecte 
 
Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert 
U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel 
treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een 
luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de 
juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk 
worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en  
doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u 
mensen weer zelf het heft in handen te nemen. 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. zorg in de buurt. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de 
link 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/ 
 
 

Toelichting op de 2e collecte 
 
Wijkwerk 
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 
de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk 
en voor zieken, het bijhouden van onze website, de nieuwsbrief, de 
kosten voor het streamen van onze diensten (kerkdienstgemist.nl). 
Wij rekenen op uw gift. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq
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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. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met 
de link 2e 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/ 
 
 
Eerste collecte   Tweede collecte 
     

   
          
Agenda Kerkdiensten 
 
2 januari 10.00 ds. Barbara de Groot 
9 januari 10.00 ds. Barbara de Groot 
16 januari 10.00 ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/37ormZzifu8fQoTJkAHNSU
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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