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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
Er wordt gezongen: “God heeft het eerste woord” 

(Lied 513: vers 1 t/m 4) 

 
Groet en Onze hulp 
 
Met de kinderen 
 
Drempelgebed 
 
Gebed om ontferming 
 
Er wordt gezongen: “Morgenglans der eeuwigheid” 

(Lied 213: vers 1, 2 en 4) 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezing: Marcus 1:29-39 

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis 
van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons 
schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over 
haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar over-
eind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen 
alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad had-
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den zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van 
allerlei kwalen. Ook dreef Hij veel demonen uit, maar Hij stond ze niet 
toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was. Vroeg in de ochtend, 
toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en 
liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de an-
deren die bij hem waren, gingen Hem zoeken en toen ze Hem gevonden 
hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ Toen zei Hij: 
‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, 
zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik 
immers op weg gegaan.’ In heel Galilea verkondigde Hij het goede 
nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit. 

 
Er wordt gezongen: “Zolang wij ademhalen” 

(Lied 657: vers 1 en 4) 

 
Overdenking 
 
Muziek 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Gebeden 
 
Aandachtspunten en gaven 
 

DIENST VAN DE MAALTIJD 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
 
Onze Vader 
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Vredegroet 
 
De gemeenschap van brood en beker 

(tijdens de rondgang orgelmuziek) 

 
Laat ons de heer, die ons aan zijn tafel heeft ontvangen, nu 
samen dankzeggend prijzen met de woorden van ons slotlied: 
“Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!” (Lied 834: vers 1 t/m 3) 
 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: ds. Bert Kozijn (voorganger), Rianne Clerc (ouderling & voor-

lezer), Selma van Ee & Roeltje Mentink (diakenen), Leo Kramer (muziek). 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 30 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. 

 

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   
 

We 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 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
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Tevens is het weer mogelijk om na de dienst een kop koffie te drin-
ken. We willen u graag vragen om te gaan zitten en u zo goed moge-
lijk aan de 1.5 meter afstand te houden. 
 
We hopen u op één van de volgende zondagen weer te ontmoeten!  
Namens de kerkenraad,  
Elly Merckel-Timmer  
 

Huispaaskaars 
De nieuwe paaskaars voor de kerk wordt een dezer dagen besteld. De 
afbeelding die voor dit jaar gekozen is, is de kaars met een kruis met 
daaronder de regenboog en de duif: Een nieuw begin. 
Misschien bent u ook geïnteresseerd in een eigen huispaaskaars. De-
ze zijn 25 cm hoog en kosten ongeveer € 25,--. 
 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dat doorgeven aan: Jany 
Steur, tel 643 68 48 of  
via de mail: jany_steur@hotmail.com 
 
Liefst voor 6 februari zodat op tijd de kaarsen besteld kunnen wor-
den. 
 

 

mailto:jany_steur@hotmail.com
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TienerDienst in de Paaskerk  
 
Vanmorgen komen de tieners weer bij elkaar in de Paaskerk. We zijn 
blij dat we weer TienerDienst kunnen houden en zullen ook meedoen 
aan het Avondmaal dat daar gevierd wordt. Over twee weken zijn we 
weer met ons allen in de Kruiskerk.  
Meer weten? Mail Liesbeth: liesbeth.verstoep@gmail.com . 

 
Gebedsgroep 2 februari: 
 
Ter informatie: 
 
Door omstandigheden houden we de gebedsgroep 'digitaal' . 
 
Wanneer één van  u / jullie een gebedspunt heeft,  horen we het 
graag.  
 
Freja Slot- Koelbloed 
Tel.020-6455948 / 0646053626 of per mail: 
freja.koelbloed@gmail.com 
  
 

Toelichting op de 1e collecte: Diaconie 
Stg Stoelenproject  
 
Het Stoelenproject is een laagdrempelige opvang voor mensen die 
dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. Iedere avond van 15 septem-
ber tot en met 30 april bieden we onderdak en eten en drinken aan 
50 daklozen. Met of zonder regiobinding. Ieder seizoen zijn dat weer 
10.000 overnachtingen van mensen die anders geen dak boven hun 
hoofd zouden hebben gehad. 
 

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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Geen mens is hetzelfde, iedereen is uniek. Dat geldt ook voor dak- en 
thuislozen. Er zijn veel verschillende oorzaken voor dakloosheid. Het 
ligt voor iedereen weer anders. Veel genoemde oorzaken zijn: 
(huur)schulden, huisuitzetting, echtscheiding, aanpassingsproblemen, 
psychiatrische aandoeningen en verschillende vormen van verslaving. 
Die oorzaken doen zich vaak gecombineerd voor, te samen met pech 
en/of het onvermogen om verstandige beslissingen 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. Stoelenproject  
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: Kerk 
 
Jong Protestant (interactief aan de slag met de Bijbel) 
 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste 
score bij Sirkelslag: een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen 
het spel op eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij 
Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diakonale the-
ma’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. 
 
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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/67LpfQZJAZHtHoEEYyWYzq


 
5 

 
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 
 
30 januari       10.00 ds.  Barbara de Groot 
6 februari       10.00 ds.  Roel Knijff 
13 februari       10.00 ds.  Werner Pieterse 

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