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Medewerking: 
 

Voorganger: Jesse de Bruin, predikant in opleiding 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Marjo Valkier 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Organist: Leo Kramer  
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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: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig” 

(Intochtslied 275: vers 1, 4 en 5) 
 
Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 
We zingen: “Zolang wij ademhalen” 

(Loflied 657: vers 1 en 2) 
 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Jij geeft mij vleugels en handen vol licht” 

(Lied 930: 2x gezongen) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding op de lezingen 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Numeri 21:4-9 
 

Van de Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee; ze moesten 

immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongedul-

dig. ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten ze God en 

Mozes. ‘Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood 

en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien!’ Toen 

stuurde de HEER giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten, zo-

dat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. ‘We heb-

ben gezondigd,’ zeiden ze, ‘want we hebben de HEER en u verwijten ge-

maakt. Bid tot de HEER dat Hij ons van die slangen verlost.’ Mozes bad 

voor het volk, en de HEER zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en be-

vestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft 

in leven.’ Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een 

staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de 

koperen slang, bleef in leven. 

 
We zingen: “Wij zagen hoe het spoor van God” 

(Lied 1000: vers 1, 2 en 5; telkens gevolgd door het refrein) 
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Schriftlezing: Handelingen 28:1-10 
 

Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het 

eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitenge-

woon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat 

het was gaan regenen en koud was. Paulus sprokkelde een grote bos 

dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gif-

slang uit kruipen, die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltezers het 

beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is 

vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat 

hij blijft leven.’ Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en 

bleef volstrekt ongedeerd. De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou 

opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na 

geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden 

ze van mening en zeiden dat hij een god was. Niet ver daarvandaan lag 

een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, 

een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie da-

gen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius 

ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging 

naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. 

Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en 

kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en 

voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. 

 
We zingen: “Stem als een zee van mensen” 

(Lied 828: vers 1 t/m 3) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
We zingen: “Uit uw hemel zonder grenzen” 

(Lied 527: vers 1 t/m 5) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, 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 (staande): “Wonen overal” 

(Slotlied 419: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 

Leo Kramer 



  

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 27 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. 

 

Paasgroetenactie 2022 
 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook 
dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en  
Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma  
Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. 
“Het verbeeldt Gods licht dat schijnt op de gebrokenheid van het  
leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor 
de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.” 
 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Vandaag en 
volgende week kunt u na de dienst deze kaarten (kopen) en  
ondertekenen. De kaarten kosten € 2,00 per stuk. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen,  
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet  
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet.  

mailto:dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk 
dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! 
Roeltje Mentink 
 

 
Beste mensen, Gebed om vrede. 
Gezien de zorgelijke situatie in de Oekraïne,  
de redeloosheid van de oorlog die is begonnen en weer meer oorlog, 
geweld zal uitlokken, 
de slachtoffers, vluchtelingen, doden, gewonden, 
  
Willen we graag bij elkaar komen voor een moment van stilte en 
gebed. 
  
We nodigen je/ u graag uit voor een kort avondgebed. 
Zaterdag 26 februari 19:30 in de Paaskerk. 
  
Het zal live worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
  
Graag tot dan, 
Ds. Werner Pieterse. 
 

Gebedsgroep woensdagavond 2 maart 
Deze avond hebben we niet onze gebruikelijke gebedstijd,  
maar maken wij de aswoensdagviering mee. 
 
Voor informatie: 
Freja Slot-Koelbloed  
Tel.020-6455948 / 06-46053626 / mail : freja.koelbloed@gmail.com 
  

 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
http://kerkdienstgemist.nl/
mailto:freja.koelbloed@gmail.com
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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  
Conservatoria 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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Cantate en Magnificat in Kruiskerk zondag 27 februari 
  
Zondag 27 februari wordt ’s middags om 16:30 uur in de Kruiskerk, 
Van der Veerelaan 30a in Amstelveen, een muzikale vespers  
gehouden, waarin een cantate en een magnificat uit de barok worden  
uitgevoerd. Voor het eerst sinds een half jaar is er onbeperkte  
toegang, dus iedereen is welkom. De entree is vrij, er een collecte bij 
de uitgang om de onkosten te bestrijden. 
  
De cantate die zal klinken is een koraalcantate van de barokke 
componist Dieterich Buxtehude, Erhalt uns Herr, bei deinem Wort. 
Van oorsprong stamt de hymne waarop de cantate gebaseerd is uit 
de tijd van Luther, maar in de loop der eeuwen zijn er meerdere 
keren strofen aan toegevoegd. In de loop der eeuwen is duizenden 
keren het Magnificat, Maria’s loflied uit Lucas 1, op muziek gezet. In 
deze vesper wordt de compositie uitgevoerd, die Johann Pachelbel 
rond 1700 schreef. 
Beide koorwerken worden uitgevoerd door het koor Linguae atque 
Cordis, dat begeleid wordt door een klein instrumentaal 
barokensemble. Bert ’t Hart heeft de muzikale leiding, Henk Trommel 
is organist en ds. Sieb Lanser is de liturg. 
 

 
Bloemengroet 
Wat een verrassing bracht Cily: een prachtig boeket met rode en roze 
rozen voor mijn 85ster verjaardag. 
Ik wil jullie als Paaskerkgemeente hartelijk bedanken! 
Els van Ankeren 
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Veertigdagentijdkalender  

De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in 
de veertig dagen op weg naar Pasen(vanaf 2 maart). 'Alles komt 
goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat  
misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: 
God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een  
toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten 
zien, in het geloof dat alles goed komt.  
U kunt dagelijks vanaf 2 maart de online-versie bekijken door  
aanmelding bij petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender 
 

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. 

 
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 
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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,  

predikant@pelgrimskerk.nu 

 
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 
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Wijkdoelcollecte  
 
Een groep Amstelveners heeft enige tijd geleden het initiatief 
genomen voor het opzetten van een hospice. Dit ‘Hospice 
Amsteloever’ moet komen aan de Lindenlaan, op het braakliggende 
stuk grond naast de Paaskerk. Behalve het hospice staan daar ook 
een gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapie en een 
apotheek gepland. Het moet een kleinschalige voorziening worden 
met zes gastplekken, waar mensen in hun eigen levensstijl hun laatste 
levensdagen doorbrengen. Het hospice richt zich op iedereen, 
ongeacht levensovertuiging of geaardheid.  
De bouw zou in juli 2022 van start moeten gaan en de 
initiatiefnemers rekenen op een bouwtijd van zo’n tien maanden. 
Naast medisch personeel zijn straks zo’n 80 tot 90 vrijwilligers nodig 
en er moet samenwerking komen met een plaatselijk zorginstituut. 
Naast de kosten voor de bouw van het hospice is er geld nodig voor 
de inrichting en voor de exploitatie gedurende de eerste jaren. Het 
Rijk gaat n.l. pas financieel bijdragen als het hospice haar 
bestaansrecht in de eerste periode van twee jaar heeft bewezen. 
Uw financiële bijdrage is dan ook van levensbelang voor ‘Hospice 
Amsteloever’! 
 
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 
Amstelveen-Buitenveldert,, o.v.v  wijkdoel 

https://tikkie.me/pay/PGAB/x75aTWoHoqw47KTNQszNVm
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente 
Ook voor het komende seizoen wil onze gemeente weer een bron van 
inspiratie zijn d.m.v. lezingen en het houden van kringen. Dit gebeurt 
alles onder voorbehoud van wat er mogelijk is, in het kader van een 
afwisselend programma ”Leren en Bezinnen”. Het is voor alle 
gemeenteleden en geinteresseerden in Amstelveen en Buitenveldert. 
De opbrengst van deze collecte is onder andere voor deze activiteiten 
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 Vorming en toerusting. 

Eerste collecte   Tweede collecte  

   
 
Agenda Kerkdiensten 
27 februari      10.00 Jesse de Bruin, prop. 
2 maart      19.30 Aswoensdag ds. Barbara de Groot 
6 maart      10.00 ds. Werner Pieterse 

https://tikkie.me/pay/PGAB/7bz3T2Uxo5tUr7Ubm9yCte

	20220227 Jesse de Bruin.pdf
	paaskerkberichten_2022_02_27.pdf

