
 
 

 
 

 
 

Gezamenlijke viering van de Paaskerk en de Kruiskerk 
 

DERDE ZONDAG NA EPIFANIE  
ROEPING 

23 januari 2022 

INTREDE 
Orgel: Trio et Basse de trompette  uit : "Suite du deuxième ton"  van Louis-

Nicolas Clérambault (1676-1749) 

Welkom door de ouderling 

Intochtslied(staande): Lied 531 vers 1 en 2  ‘Jezus die langs het water liep’ 

Bemoediging en toenaderingsgebed   
o:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
o:  Wij zullen mensen zijn 
a:  van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

o:  U die ons roept 
tot uw heil en tot uw dienst 

a:  wees in ons midden 
als de eerste en de laatste 

o:  Zegen ons, uw gemeente 
in ons horen en geloven 
in onze lof en ons offer 

a:  opdat wij tot zegen mogen zijn 
op onze plaats in deze wereld 
dat uw Koninkrijk beginne 
hier op aarde. Amen. 

Vervolg intochtslied 531 vers 3   ‘Christus die door de wereld gaat’ 

(de gemeente gaat zitten) 
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Kyrie 
Lied 301f   
 
 
 
 
 
 
 
Gloria Lied 67a  ‘Heel de aarde jubelt en juicht’ 

 
ROND HET WOORD 

Groet 
v . De Heer zij  met U 
a. ook met u zij de Heer 
 
Zondagsgebed 

Gesprek met de kinderen en zingen Lied 806  ‘Zomaar te gaan…’ 

Het verhaal van de bloemen.  Een dichtgestopt oor dat niet kan horen. 
Klokvormige bloemen symboliseren het geroepen worden.  

Eerste lezing: Samuël 3: 1-10 
 
Zingen Lied 828  ‘Stem als een zee van mensen’ 
 
Tweede lezing:  Johannes 1: 43-51 
 
Zingen Lied  323  ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’ 

Overdenken 

Zingen Lied 941  ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’ 
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GAVEN EN GEBEDEN 
Mededelingen 
Aankondiging van de collectedoelen 
1e collecte. Drugspastoraat Asd ½. Pastoraat’ is een begrip dat in de kerk 

gebruikt wordt voor ‘naar elkaar omzien’. Dat kan op allerlei manieren. 
Bezinning. Waar mensen elkaar ontmoeten, 
groeit ruimte en verlangen naar bezinning. We 
merken dat de behoefte aan het stilstaan bij het 
leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan 
mijn leven met verslaving leefbaar blijven en 
hoe kan ik er zin aan geven of voor vinden? In de 
eigen zondagse diensten en in persoonlijke 
ontmoetingen zijn gebruikers en pastores 
hierover met elkaar in gesprek. Ook over de 
vraag wat de persoon en de boodschap van 
Jezus Christus voor ons kunnen betekenen in deze.  

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

-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/ 

2e collecte kerk. Missionair werk (Kerk in, van en voor het dorp). In veel dorpen 
spelt de kerk nog altijd een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook 
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkbeweging van de Protestantse Kerk 
biedt kleine gemeenten daartoe een platform om 
kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel 
dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 
verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te 
werken met anderen kan ook een kleine groep van 
betekenis zijn.  

- U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 

ABNA 0549 31 65 23     t.n.v. Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Missionair werk. 

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

collecte         

De organist improviseert over een lied 
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Dankgebed en voorbeden met Lied 368g 
 
 
Stil gebed 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks 
brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid! Amen. 

 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: 825 vers 1, 8 en 5  ’De wereld is van hem vervuld’ 
 

Zegen beaamd door  allen:  
 
 
 

Orgel: Fuga in c - moll (BWV 549) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

 
 

Aan deze dienst werkten mee: 
voorganger: 

ouderling:  
diaken: 

organist: 
zang: 

lector: 
kinderdienst: 

lay out Orde van Dienst:  
kopiëren Orde van Dienst: 

liturgische bloemschikking: 
Beeld- en geluidtechniek: 

ds Roel Knijff 
Geert Jaap Welsing 
Cor Omta 
Henk Trommel 
zanggroep 
Lamkje Sminia 
Jelte Katsma 
Marijke van Reedt Dortland 
Ruud van Leeuwen 
Frederika de Bock-de Bruin en Trineke de Boer 
Thomas Dekhuijzen en Yotam Worede 
 

 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 23 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. 

 

 
23 januari gezamenlijke dienst met de Kruiskerk 
 
Door een samenloop van omstandigheden zal er aanstaande zondag 
23 januari geen kerkdienst zijn in de Paaskerk. 
Enerzijds moet ds. Werner Pieterse in quarantaine wegens positieve 
test van een van de gezinsleden; hierdoor ontstaat een probleem 
omdat hij zou voorgaan in de Kruiskerk. En anderzijds moet het stof in 
de Paaskerk nog wat neerdalen na het aanbrengen van isolatiemate-
riaal in de muur. 
Dit wordt als volgt opgelost: ds. Roel Knijff die in de Paaskerk zou 
voorgaan gaat nu voor in de Kruiskerk. 
Als u inlogt op kerkdienst gemist Paaskerk, ziet u de dienst vanuit de 
Kruiskerk. Link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-
Amstelveen 

 
 
 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
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Aktie Vrijheidsbrief januari online 
 

Graag vragen wij weer uw aandacht voor een online Aktie 

Vrijheidsbrief. 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw 

browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 

moment voert. U ziet daar foto’s met de namen van de mensen voor 

wie wij schrijven met het onderschrift “write for rights actie”. Dit zijn 

acties die voorheen werden aangeduid met “@stuur een mail!”. Als u 

een actie opent ziet u links een toelichting over de betreffende actie. 

Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te vul-

len en vervolgens op <verstuur mijn brief> te klikken. Doet u ook 

mee? 

 

Actie Kerkbalans 2022 
 
Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar de enveloppen van de Actie 
Kerkbalans 2022 u per post worden toegestuurd. 
U kunt ze binnenkort verwachten. 
Wij vragen graag uw bijzondere aandacht hiervoor want uw financiële 
bijdragen zijn hard nodig. 
Om – ondanks de coronamaatregelen – het kerkelijk werk, de dienst 
aan de samenleving en vooral de verkondiging van het Evangelie ook 
in onze kerken in Amstelveen-Buitenveldert doorgang te doen  
vinden. Geeft dus ruimhartig! 
 
Commissie geldwerving PGA-B. 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Paaskerk weer open voor gemeenteleden 
 
Wij willen u graag van harte uitnodigen om de diensten vanaf  
30 januari weer fysiek met ons mee te vieren. Aangezien wij helaas 
nog wel een beperkt aantal mensen kunnen toelaten, is aanmelden 
de eerste paar weken weer verplicht.  
 
U kunt zich als volgt aanmelden: 

- Per telefoon op maandag tussen 9.00 en 14.00 uur, nummer  
06 - 824 09 128 . 

- Per mail tot uiterlijk donderdag avond 22.00 uur op het  
volgende mailadres: aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl   
 

Wel moeten ons wel houden aan de basismaatregelen: 
- Bij klachten vragen we u niet te komen 
- We houden 1,5 meter afstand, ook als u gaat zitten. We zullen 

ervoor zorgen dat de stoelen zo staan dat dat mogelijk is 
- Bij verplaatsingen in de kerk graag een mondkapje dragen 
-  

We hopen u op één van de volgende zondagen weer te ontmoeten! 
Zolang de horeca gesloten is, is er helaas geen koffie en thee na de 
dienst.  
 
Namens de kerkenraad,  
Elly Merckel-Timmer  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
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Vespers met cantate in Kruiskerk 
zondag 23 januari, 16:30 uur 
  
Zondag 23 januari zal er een muzikale vesper in de Kruiskerk  
gehouden worden waarin een cantate en een aria van de barokke 
componist Georg Philipp Telemann worden uitgevoerd. Omdat er 
maar een beperkt aantal plaatsen is, wordt, wie er fysiek bij wil zijn, 
verzocht zich aan te melden op cantate@kruiskerk-amstelveen.nl.  
De vesper is echter om 16:30 uur ook via een goede livestream te 
volgen op kerkdienstgemist.nl (Amstelveen, Kruiskerk). 
  
Omdat koorzang momenteel niet goed mogelijk is, wordt een solo-
cantate door de sopraan Nienke Oostenrijk, uitgevoerd. Ze wordt 
begeleid door hoboïst Berend van Halsema, cellist Tara Kumar en  
organist Henk Trommel. De laatste heeft ook de muzikale leiding. 
Liturg is dr. Hanna Rijken, die behalve theoloog ook musicus is. De 
toegang is vrij, maar na afloop is er een collecte waaruit de kosten 
van deze vesper betaald worden. 
 
Telemanns solocantate Warum verstellst du die Gebärden is een 
prachtig voorbeeld van een piëtistische cantate uit de barok, veel 
muzikale uitbeelding van woorden en zinnen, devotie en betrokken-
heid op het eigen innerlijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cantate@kruiskerk-amstelveen.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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Toelichting op de 1e collecte: Diaconie 
Drugspastoraat Asd 
Pastoraat’ is een begrip dat in de kerk gebruikt wordt voor ‘naar el-
kaar omzien’. Dat kan op allerlei manieren. 

Bezinning : Waar mensen elkaar ontmoeten, groeit ruimte en verlan-
gen naar bezinning. We merken dat de behoefte aan het stilstaan bij 
het leven groot is en om bezinning vraagt. Hoe kan mijn leven met 
verslaving leefbaar blijven en hoe kan ik er zin aan geven of voor vin-
den? In de eigen zondagse diensten en in persoonlijke ontmoetingen 
zijn gebruikers en pastores hierover met elkaar in gesprek. Ook over 
de vraag wat de persoon en de boodschap van Jezus Christus voor 
ons kunnen betekenen in deze. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 
33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Drugspastoraat 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de  
link 1e collecte] Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobie-
le telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-
b.nl/home/givt-app/ 
 
 

Toelichting op de 2e collecte: Kerk 
Missionair werk (Kerk in, van en voor het dorp) 
In veel dorpen spelt de kerk nog altijd een belangrijke rol: als geloofs-
gemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerk-
beweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten daartoe 
een platform om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpsker-
ken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. 
Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van 
betekenis zijn. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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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 
Missionair werk. 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 
 
23 januari        10.00 ds.  Roel Knijff 
30 januari       10.00 ds.  Barbara de Groot 
6 februari       10.00 ds.  Roel Knijff 

https://tikkie.me/pay/PGAB/37ormZzifu8fQoTJkAHNSU
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