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Omslag: “De opwekking van Lazarus” 
schilderij van Vincent van Gogh uit 1890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Rianne Clerc 
Diaken: Roeltje Mentink &  

Selma van Ee 
Voorlezer: Rianne Clerc 
Muziek: Leo Kramer  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen:  “Jubel God ter eer” 
(Psalm 81: vers 1 en 2) 

 
Onze hulp  
 

(gemeente gaat zitten) 
 

We zingen:  “Jubel God ter eer” 
(Psalm 81: vers 5) 

 
Met de kinderen 
 
Kyriegebed 
 
We zingen: “Zing halleluja, hemel en aarde, zing” 

(Lied 648: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Johannes 11:28-44 
 

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De 
meester is er, en Hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar 
Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta 
Hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren 
om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter 
haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te week-
lagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel 
ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn 
broer niet gestorven zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar wa-
ren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg Hij: ‘Waar 
hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Je-
zus begon te huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem 
gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde 
geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 
Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een 
steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van 
de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus zei 
tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je 
gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en 
zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij altijd, dat 
weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen 
geloven dat U Mij gezonden hebt.’ Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom 
naar buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in lin-
nen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de 
omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 

 
We zingen: “Als Gij er zijt, wees dan aanwezig” 

(Lied 948: vers 1 t/m 3) 

 
Overweging 
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Muziek 
 
We zingen: “Dat wij onszelf gewonnen geven” 

(Lied 816: vers 1 t/m 4) 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Voorstellen ouderenpastor Eric Citroen 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 

VIERING VAN DE MAALTIJD 

Tafelgebed 
 

De Heer zal bij u zijn 
De Heer zal u bewaren 
verheft uw hart 
Wij hebben ons hart bij de Heer 
Laten wij danken de Heer, onze God! 
Het past ons de Heer te danken 

 
U danken wij Heer, onze God 
... 
zo zingen wij met de kerk van  
alle plaatsen en alle eeuwen: 

 
We zingen: “Heilig, heilig, heilig” 

(Lied 405: vers 1 en 4) 
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U danken wij om Jezus Uw zoon ... 
 

...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood,   
spreekt de dankzegging daarover uit, 
breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden: 
 'dit is mijn lichaam voor U: 

doet dit tot mijn gedachtenis!' 
 

Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd, 
spreekt de dankzegging daarover uit, 
en geeft die aan de zijnen met de woorden: 
 'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden 
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!' 

 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen 
wij de dood des Heren, totdat hij komt. Maranatha 
 
U danken wij om uw Geest.. 
 
Wij bidden u... 
 
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 ko-

ninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Vredegroet 
 

We wensen elkaar de vrede van Christus 
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Tijdens brood en wijn zingen we: “Ubi Caritas” (Lied 568a) 
 
Dankgebed 
 
We zingen (staande): “Sta op! Een morgen ongedacht” 

(Slotlied 630: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 20 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. 

 

Versoepeling corona maatregelen  
 
U heeft het vast gelezen, de samenleving gaat per 25 februari weer 
grotendeels open. Dat betekent dat ook de kerk grotendeels weer 
open mag, niet dat we ooit helemaal gesloten waren, maar toch…  
 
Aanmelden hoeft niet meer, u mag gewoon op zondag ochtend naar 
de kerkdienst komen. Ook het dragen van mondkapjes behoort tot 
het verleden. Het kopje koffie of thee na de dienst mag u gewoon 
weer bij de bar gaan halen.  
 
Het spreekt vanzelf dat wij als kerkenraad hier heel blij mee zijn en 
we hopen u dan ook op één van de komende zondag weer te mogen 
ontmoeten.  
 
Namens de kerkenraad,  
Elly Merckel-Timmer 
 

 

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl


 
2 

Aktie Vrijheidsmail februari 
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie  

Vrijheidsmail. 

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. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de  

actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie 

het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan 

@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 vullen en vervolgens op <verstuur 

mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee? 

 
 
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 
 

 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
mailto:roeltje@fammentink.nl
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Data ontmoetingsbijeenkomsten seizoen 2021/2022 
U bent van harte welkom! 
 
Middenhof.  Dr.Willem Dreesweg 155d                                                                   
Dinsdagmiddagen: 
8 maart,   
10 mei. 
De middagen beginnen om 14.00 uur 
Contactpersoon: Jany Steur, tel: 020-6436848 
 
Kastanjeflat. Kastanjelaan 21                                                                        
Donderdagmiddag 7 april. 
De middag begint om 14.00 uur 
Contactpersoon: Yvonne Licht, tel: 06-22989614 
 
Dignahof.  Dignahoeve 174                                                                           
Donderdagmiddagen:   
14 april,   
26 mei. 
De middagen beginnen om 15.00 uur 
Contactpersoon: Mimi Emmelot, tel: 06-14433833 
  
De Bolder. Groenhof 140                                                                                    
Woensdagmiddagen:   
23 maart,    25 mei. 
De middagen beginnen om 15.00 uur 
Contactpersoon: Berend van Stal,  
tel: 06-29566464. 
 
Bij deze ontmoetingsmiddagen is een van de predikanten aanwezig. 
Er wordt aan hand van een thema met elkaar van gedachten  
gewisseld. 
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Er zijn ook ontmoetingsbijeenkomsten die gehouden worden door de 
Diaconie Paaskerk. U kunt zich hiervoor opgeven bij Roeltje Mentink. 
 
Donderdag  17 maart om 15.00 uur.   
Dinsdag 12 juli om 12.00 uur. 
Contactpersoon: Roeltje Mentink, tel: 020-453 71 48 
 

 
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 
 
 

Kring Romans 
De kring romans komt op 17 maart, om 15 uur weer in de Paaskerk 
bijeen. 
We  bespreken dan “ De kaasfabriek” van Simone van der Vlugt. 
Opgave en inlichtingen bij Albert van Blaaderen.06-25338624. 
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Een intieme kamermuziekavond op 5 maart 2022 
 
Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn er in de Paaskerk een paar  
concerten geweest met de bariton Florian Just met pianist Jan Paul  
Grijpink. Hij heeft aangegeven om nog een muzikale uitvoering te 
willen geven. Dit keer samen met Israel Golani. Deze bespeelt de luit 
en de theorbe. 
Florian Just heeft zijn muzikale opleidingen als bariton aan de Conser-
vatoria o.a. in Amsterdam voltooid. Israel Golani studeerde aan de 
Universiteit van Tel-Aviv als musicoloog. Hij bespeelt de  
renaissanceluit en theorbe evenals de renaissancegitaar. 
Beiden hebben vele malen opgetreden in concertzalen in binnen-  en  
buitenland. 
 
Het is daarom heel bijzonder dat zij een intieme kamermuziekavond  
willen geven in de Paaskerk. Samen treden zij op en er zullen ook luit 
solo’s ten gehore gebracht worden. Er worden stukken gezongen en 
gespeeld  van diverse componisten uit de 16de en 17de eeuw zoals, 
Guilio Cassini, John Dowland, Sigismondo d’ India, Johann Kapsberger, 
Claudio Monteverdi, Melchior Neusiedler  en Henry Purcell e.a  
U wordt van harte uitgenodigd om deze muzikale avond bij te wonen 
op zaterdag 5 maart in de Paaskerk. Aanvang 20.00 uur. 
Er zal een bijdrage gevraagd worden van € 10,-- per persoon. 
 
Voor deze avond kunt u zich opgeven bij Jany Steur, telf. 020-
6436848 of via de email: jany_steur@hotmail.com 
 
Gelukkig zijn de beperkingen voor kerk en theater opgeheven en  
mogen we weer genieten van een mooie muzikale avond. 
En zoals een van de bekendste liederen van Henry Purcell begint met 
de woorden: 

‘Muziek kan al je zorgen voor een tijdje laten verdwijnen’. 
 

mailto:jany_steur@hotmail.com
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Bijbelkring Johannes en Jeremia  
 
De coronacrisis legde vorig seizoen de studie van het evangelie naar 
Johannes vroegtijdig stil. Ondanks een inhaalslag in juni 2021 blijft er 
nog interessant materiaal over dat nog niet behandeld is. Op verzoek 
van de deelnemers maken we voor Kerstmis studie van het  
resterende materiaal, dat waar nodig aangevuld wordt met  
overeenkomstige stof uit Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis richten 
we ons op het Oude Testament en bestuderen we een aantal  
opvallende perikopen uit de profeet Jeremia, die predikte  
voorafgaande aan en ten tijde van de Babylonische ballingschap.  
Locatie  Pelgrimskerk 
Datum  1 en 15 en 29 maart 
Tijd  14.00 - 16.00 uur 
Leiding  ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41, predi-
kant@pelgrimskerk.nu 
 

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stichting Derde Wereld Hulp 
 
SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van 
Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de 
kinderen in de toekomst op eigen benen kunnen staan. 
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar 
het kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. De  
werkloosheid raakt deze mensen enorm. We voorzien deze mensen 
regelmatig van een voedselpakket.  
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl. 
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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 overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert,, o.v.v Derde Wereldhulp 

 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
 
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 
onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de 
kerk en voor zieken, onze website, de nieuwsbrief en voor kerk-
dienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden 
of kunt u er uitgesteld naar kijken. 
 
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 Wijkwerk 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x75aTWoHoqw47KTNQszNVm
https://tikkie.me/pay/PGAB/7bz3T2Uxo5tUr7Ubm9yCte
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Eerste collecte   Tweede collecte  
 

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