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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Elizabeth Post 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
Muziek: Peter van Dongen  



 
3 

HET BEGIN 

Welkom en de kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

We zingen (staand): “Loof God, loof Hem overal” 
(Psalm 150: vers 1 en 2) 

 

Bemoediging en groet 
 

Drempelgebed 
 

Gebed om ontferming 
(gemeente gaat zitten) 

 

We zingen: “Zolang wij ademhalen” 
(Glorialied 657: vers 1, 2 en 4) 

 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht” (vers 1 t/m 3) 
 

1. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

2. Jezus zegt dat hij ieders kaarsje ziet 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

3. Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is, 
overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn 
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.  
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HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Lezing: Psalm 91:1-4 en 9-12 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de 
schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, 
mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ Hij bevrijdt je uit het net van 
de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, Hij zal je beschermen 
met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is 
een schild en pantser. 
 

U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal 
het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Zijn engelen 
geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat. Op hun handen 
zullen zij je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen. 

 

We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
(Psalm 91a: vers 1 t/m 3) 

 

Lezing: Johannes 14: 15-21 

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader 
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 
de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze 
ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij 
jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij 
jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar 
jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul 
je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in 
jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie 
Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij 
aan hem bekendmaken.’ 

 

We zingen: “Al heeft Hij ons verlaten” 
(Lied 663: vers 1 en 2) 
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Prediking 
 

Orgelspel 
 

We zingen: “Kom Schepper God, o heilige Geest” 
(Lied 670: vers 1, 3, 6 en 7) 
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DE GEBEDEN 

Dankgebed, voorbeden en 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): “Grote God, wij loven U” 
(Slotlied 413: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis voor 
koffie, thee en een goed gesprek. 

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 29 mei 2022 
  

 

 

 

 

Pastoraal Team: 
 

ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel. 06-41508135 

ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
tel. 020-2390293 

Eric Citroen, email: ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel. 06-50677403 

 

Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt. 
 

Berichten uit onze gemeente 
• Mevrouw Van de Berg was verrast dat zij de bloemen kreeg na de 

dienst van 15 mei. Zo voelde zij zich verbonden met de Paaskerk. 
Ook zij wil graag ons bedanken daarvoor. 

• De heer Van Marle kreeg zondag 1 mei de bloemen uit de kerk. Het 
was feestelijk op zijn kamer in het Zonnehuis. Ze hebben dit ervaren 
als een “warm bad” van de Paaskerkgemeente! Nogmaals zeer be-
dankt namens Dick en Annette van Marle! 

• De heer en mevrouw Kelling danken hartelijk voor de bloemen die 
zij mochten ontvangen uit de dienst. Het heeft hen goed gedaan. 

 

Overvliegdienst op zondag 19 juni 
Op zondag 19 juni zal de jaarlijkse Overvliegdienst plaatsvinden. De 
kinderen van de Kinderdienst Kruiskerk en Kinderkerk Paaskerk ‘vlie-
gen’ dan over naar de gezamenlijke KruisPaas Tienerdienst. De dienst 
vindt dit jaar plaats in de Paaskerk (10.00 uur, Augustinuspark 1), voor-
gangers zijn ds. Werner Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Hei-
den. Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen!  

about:blank
about:blank
about:blank
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NB. Voor de zeer oplettende lezers: er heeft een wijziging plaatsgevon-
den met betrekking tot de voorgangers. Ds. Werner Pieterse zal dus 
niet in de Kruiskerk, maar in de Paaskerk voorgaan. De gastpredikant 
die ingeroosterd stond in de Paaskerk, zal deze morgen voorgaan in de 
Kruiskerk. 
 

Vooraankondiging Rommelmarkt in de Paaskerk 
Op zaterdag 17 september willen we weer een rommelmarkt in de 
Paaskerk houden. De rommelmarkt zal een kleinschaliger setting krij-
gen en in het benedenhuis van de Paaskerk plaats vinden. Rond de zo-
mer zullen wij u nader informeren over welke spullen op woensdag 14 
september ingebracht kunnen worden. U kunt nu al voor ons Douwe 
Egberts punten en zegels van ’t Stoepje sparen. 
Voor het slagen van de rommelmarkt is het schrijven van een klein 
stukje wervende tekst soms nodig; we zoeken iemand die voor de rom-
melmarkt enkele keren een kort stukje kan schrijven. Als u dit wil doen 
dan horen wij dat graag. Ook is de poster van de rommelmarkt is niet 
meer up to date. Zou iemand een nieuwe poster willen maken? 
De rommelmarktcommissie hoort graag van u ( kan ook met een kort 
mailtje naar w.h.merckel@ziggo.nl) 
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: Aukje Hoogerwerf, 
Marjo Valkier, Jan van Schaik, Reinier Ran en Wilm Merckel 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Jong Protestant: Diaconaat: ook voor jongeren 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protes-
tant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie 
hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennisma-
ken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken 
samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van 
betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun 
eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal 
actief te blijven. 
 

about:blank
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 1e collectie diaconie 
 

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 rekeningnr. NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v. Jong Protestant 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk  
Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente  
Ook dit lopende seizoen wil onze gemeente een bron van inspiratie zijn 
d.m.v. lezingen en het houden van kringen. Gelukkig is er in deze tijd in 
groepsverband weer meer mogelijk, in het kader van Leren en Bezin-
nen: een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnte-
resseerden in Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze 
collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed. 
 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2e collecte kerk 
 

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 rekeningnr. NL53 ABNA 0549 3165 23 
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,  
o.v.v Vorming en toerusting. 
 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Eerste collecte   Tweede collecte  

   
 
 
Agenda Kerkdiensten 
 

29 mei 10.00 uur ds. Elizabeth Post 
5 juni 10.00 uur ds. Barbara de Groot (Pinksteren) * 
12 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
19 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse &  

Nienke van der Heiden (Overvliegen) 
 
 
 
 
* Zondag 5 juni: Pinksteren! 
We nodigen iedereen uit om een rood kledingstuk aan te trekken of een rood 
accent op de kleding te dragen. Anthem zorgt voor de muzikale bijdrage. 
Pinksteren, Feest van de Geest! 
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