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Omslag: tekening van Rembrandt bij de evangelielezing  
( Mattheus 20:1-16 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Rina Ran 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Wim Coeveld 
Muziek: Peter van Dongen  
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VOORBEREIDING 

 
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” 
(Psalm 145: vers 1 en 5) 

 

Onze hulp 
(gemeente gaat zitten) 

 

Inleiding, met de kinderen 
 

Kinderlied: “Je krijgt evenveel” 
 

De dag is al bijna voorbij, en niemand die tegen je zei: 
‘Kom maar mee en werk voor mij.’ 
 

De anderen stonden vooraan, en zijn met een baas meegegaan, 
en zij lieten jou hier staan. 
 

God zegt: ‘Doe maar mee! Jij krijgt evenveel,  
jij krijgt evenveel, als de rest. 
 

Ook al ben je laat, ik zet jou vooraan, 
ik zet jou vooraan bij de rest.’ 

 

Kyriegebed 
 

We zingen: “Zing van de Vader die in den beginne” 
(Loflied 304: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Lezing: Mattheus 20:1-16 
 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij 
het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoe-
ken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeen-
gekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij 
er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag 
staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, 
de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het mid-
daguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde 
als tevoren. Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, 
trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom 
staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand heeft ons inge-
huurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de 
wijngaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard 
tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon 
uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die 
er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen 
ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren 
stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen 
ieder die ene denarie. Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze 
bij de landheer hun beklag doen: “Die laatsten hebben één uur gewerkt 
en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de bran-
dende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij antwoordde een van 
hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch in-
gestemd met het loon van één denarie? Neem wat je toekomt en ga. Ik 
wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. Of mag ik met mijn geld 
niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?” Zo zullen de 
laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ 
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Drie gezichtspunten 
 
We zingen: “De laatsten worden de eersten” 

(Lied 990: vers 1) & 
 

“Veracht dan niet de kleinen” 
(Lied 991: vers 7) 

 
Tijd voor overdenking 
 
We zingen: “De wijze woorden en het groot vertoon” 

(Lied 1001: vers 1 t/m 3) 
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GEBEDEN 

 
Gebeden met gezongen responsie: 

“The Kingdom of God is justice and peace” 
 

 
 
Stil gebed en 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. 
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Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven  
 
We zingen (staand): “Aan U behoort, o Heer der heren” 

(Slotlied 978: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
We kijken en luisteren naar het lied: 
 

“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” (Lied 388) 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 13 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. 

 

 
Erwtensoepmiddag voor senioren op dinsdag 22 februari 
2022 

  
Op dinsdag 22 februari organiseert de diaconie weer een  
ontmoetingsmiddag 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:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:roeltje@fammentink.nl
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Hoi TienerDienst luitjes, 
 
zondag hebben we weer een TienerDienst, deze keer in de Kruiskerk. 
We zijn van plan sterke verhalen uit te wisselen... 
Tot zondag, groetjes namens de TD leijding, 
Liesbeth, Saskia, Hans, Geert-Jaap, Anko 

 
Gebedsgroep woensdagavond 16 februari 
 
Ter informatie: 
We houden onze gebedsgroep nog één keer digitaal.  
Meer weten, bel of mail mij gerust, 
 
Freja Slot-Koelbloed  
Tel. 020-6455948  /  0646053626 / mail: freja.koelbloed@gmail.com 

 
Hopeloos hoopvol -belijdenissen van een postmoderne 
pelgrim 
 
Filosoof en theoloog John D. Caputo (1940) is een van de  
spannendste en controversieelste denkers in de moderne theologie.  
Voor Caputo gaat in de naam (van) God een onvoorwaardelijke  
oproep 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 

mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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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.  
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 
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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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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 
 
Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal 
 
Vandaag collecteren we jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal 
is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel  
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder  
slechte arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen 
zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge  
arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen 
veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren 
naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.  

mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
http://kerkdienstgemist.nl/
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Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal 
nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen 
omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen  
bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een  
pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van 
een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of  
werkgevers. 
 

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 ABNA0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v Nepal Noodhulp 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 
 
De kerk is meer dan een huis waar je (weer) welkom bent. In de kerk 
huist een gemeenschap die naar elkaar omziet en naar elkaar luistert. 
Predikanten en pastoraal medewerkers hebben aandacht voor het 
verhaal van de ander. Zij bieden iedereen die daar behoefte aan heeft 
een luisterend oor. Jong en oud. De collecteopbrengst wordt onder 
andere hiervoor ingezet. 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x75aTWoHoqw47KTNQszNVm


 
7 

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 Eredienst en Pastoraat 

 
 
Eerste collecte   Tweede collecte  
 

   
   

 
Agenda Kerkdiensten 
 
13 februari      10.00 ds.  Werner Pieterse 
20 februari      10.00 ds.  Barbara de Groot 
27 februari      10.00 Jesse de Bruin, prop. 
 
 

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