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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Roel Knijff 
Ouderling: Pieter Licht 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Willem Pel 
Muziek: Peter van Dongen  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 

 

We zingen: “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal” 
(Intochtspsalm 145: vers 1 en 3) 

 

Groet en Onze hulp 
 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v: die trouw is tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat wat zijn hand begonnen is 

 

v: Daarom groeten wij elkaar 
in de genade en de vrede van God onze vader 
en van onze Heer Jezus Christus 

a: Amen 
 

Drempelgebed 
 

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

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

v: Zegen ons, uw gemeente 
in ons horen en geloven 
in onze lof en ons offer 
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a: opdat wij tot zegen mogen zijn 
op onze plaats in deze wereld 
dat uw Koninkrijk beginne 
hier op aarde. Amen. 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Gebed om ontferming met “Kyrie eleison” (Lied 301g) 
 

We zingen: “O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal” 
(Loflied 145: vers 2) 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Leven is gegeven” 
(Lied 359: vers 1 en 2) 

 

Schriftlezing: Klaagliederen 3:22-26 en 31-32 
 

De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent 
geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig 
blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op 
Hem gevestigd. Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem 
verlaat. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. 
 

Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als Hij leed berokkent, ont-
fermt Hij zich ook, zo groot is zijn liefde; 

 

We zingen: “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” 
(Lied 103: vers 1 en 3) 
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Schriftlezing: Johannes 11:1-16 
 

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Ma-
ria en haar zus Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie 
gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke 
Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de 
boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze 
ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon 
van God geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van Marta en haar zus, en 
van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij 
toch nog twee dagen waar Hij was. Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: 
‘Laten we teruggaan naar Judea.’ ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leer-
lingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naar-
toe?’ Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, 
struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ’s nachts 
loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ Nadat Hij dat gezegd had 
zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ 
De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij 
dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij ge-
storven was. Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, en om jul-
lie ben Ik blij dat Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. 
Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ Tomas (dat is Didymus, ‘twee-
ling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te 
sterven.’ 

 

We zingen: “Als Gij er zijt” 
(Lied 948: vers 1 t/m 3) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “Ontwaak, o mens, de dag breekt aan” 
(Lied 215: vers 1, 3, 4 en 7) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Dankgebed, voorbeden en “Nada te turbe” (lied 900),  
stil gebed, besloten met  
 

Onze 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. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “Zou ik niet van harte zingen” 
(Slotlied 903: vers 1 en 3) 
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Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 6 februari 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. 

 

Gemeenschappelijke maaltijd in de Paaskerk op  
donderdag 17 februari   
 
Hoera, we mogen weer beginnen met het organiseren van de  
gemeenschappelijke 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 drie corona maatregelen:  
1. corona toegangscheck met de QR-code of ander bewijs van  
vaccinatie,  
2. binnen het kerkgebouw een mondkapje dragen zolang u in  
beweging bent en  
3. aan tafel gepaste afstand houden van elkaar.  
 
Op donderdag 17 februari bent u weer van harte welkom.  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Hoort u deze keer niet bij de 20 deelnemers dan komt u als eerste op 
de lijst voor de volgende keer op donderdag 17 maart. 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 14 februari  vòòr  

20.00 uur tel. 06 - 22989614, 
 e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl 

info                   Yvonne Licht, tel. 06 - 22989614 
 

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.  
Deze 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 z.s.m. zodat op tijd de kaarsen besteld kunnen worden. 
 

 

mailto:jany_steur@hotmail.com
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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   
 

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 
-  

Tevens is het weer mogelijk om na de dienst een kop koffie te  
drinken. We willen u graag vragen om te gaan zitten en u zo goed 
mogelijk 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 
 
 
 
 
 
 

mailto:aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl
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Hopeloos hoopvol -belijdenissen van een postmoderne 
pelgrim 
 
Filosoof en theoloog John D. Caputo (1940) is een van de spannend-
ste en controversieelste denkers in de moderne theologie.  
Voor Caputo gaat in de naam (van) God een onvoorwaardelijke op-
roep schuil zonder dwang, zonder macht, zonder garantie.  
‘God bestaat (existeert) niet. God dringt aan (insisteert)’.  
Promovenda Enrieke Damen neemt ons mee in het gedachtengoed 
van Caputo. 
 
Locatie  Paaskerk 
Datum  dinsdagavond 15  februari en 1 maart 
Leiding  Enrieke Damen 
Opgave ds. Barbara de Groot 020-239 02 93 
  dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
 
 
 

Erwtensoepmiddag voor senioren op dinsdag 22 februari 
2022 

  
Op dinsdag 22 februari organiseert de diaconie weer een ontmoe-
tingsmiddag voor senioren in de Paaskerk. Aanvang 12.30 uur. 
Na een welkomstdrankje kunt u genieten van een heerlijke erwten- of 
vegetarische soep. Na het eten kunt u gezellig napraten met elkaar 
en/of deelnemen aan  allerlei spelletjes. 
De middag duurt tot + 15.00 uur. 
 
In verband met de catering willen we graag tijdig, d.w.z.  
uiterlijk vrijdag 18 februari weten op hoeveel personen we kunnen 
rekenen. Aanmelden kan met het inschrijfformulier (dit ligt bij de in-
gang), telefonisch: 020-4537148 of per email: roeltje@fammentink.nl 

mailto:roeltje@fammentink.nl
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Orgel- en pianorecital in de Kruiskerk 
zondag 13 februari, aanvang 12:00 uur 
 
Zondag 13 februari wordt er om 12:00 uur in de Amstelveense  
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, weer een concert gegeven voor 
iedereen die houdt van klassieke muziek. Deze keer wordt het ver-
zorgd door Alexander de Bie, 20 jaar jong. Hij zal spelen zowel op het 
prachtige neo-barokke orgel als op de vleugel van de Kruiskerk.  
 
Omdat we voor de bezoekers rekening moeten houden met  
de ‘anderhalvemeter’, is aanmelding vooraf verplicht. Maar de kerk is 
groot en niet snel te vol. Dus mailt u naar: concert@kruiskerk-
amstelveen.nl of bel 020-6434405.  
Bij de ingang wordt u gevraagd uw coronatoegangsbewijs te tonen. 
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. 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat 
 

Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in 
Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is 
steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook 
tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je 
gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd 
om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en 
hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen spa-
ren, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om  

mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparen-
de ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en 
durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee 
om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering 
weerbaar te maken?  

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/ 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente 
 
Voor het jeugd- en jongerenwerk staan tot deze zomer diverse bij-
eenkomsten en activiteiten gepland. Als de coronamaatregelen het 
toelaten, is er iedere week Kinderdienst, iedere twee weken een ge-
zamenlijke Kruis-Paas Tienerdienst, is er basiskatechisatie en worden 
ouders uitgenodigd voor speciale vieringen (Kerk op Schoot, Klieder-
kerk en Verhaal in de Kruiskerk). Onder andere voor deze activiteiten 
is de opbrengst bestemd. 
 
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/  
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v Jeugd en Jongerenwerk 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x75aTWoHoqw47KTNQszNVm
https://tikkie.me/pay/PGAB/7bz3T2Uxo5tUr7Ubm9yCte
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Eerste collecte   Tweede collecte  
 

   
   

 
 
Agenda Kerkdiensten 
 
6 februari       10.00 ds.  Roel Knijff 
13 februari       10.00 ds.  Werner Pieterse 
20 februari       10.00 ds.  Barbara de Groot 
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