
 
 

EERSTE ZONDAG VAN DE ZOMER 
 

Overvliegdienst 
 
 

 
 
 

In deze dienst vliegen 
Aiden, Annabelle, Gioia, Julia, Merin, Pieter & Rivka 

over naar de KruisPaas Tienerdienst 

 
19 JUNI AD 2022 

 
PAASKERK AMSTELVEEN  
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Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Werner Pieterse & 
jeugdwerker Nienke van der Heiden 

Ouderling: Freja Slot 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Muziek: Leo Kramer  



 
3 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Stilte 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

(gemeente gaat staan) 

 
We zingen: “Zie de zon, zie de maan” 

(Psalm 8b: vers 1 t/m 5) 

 
Onze Hulp 
 
Gebed 
 
We zingen: “Dit is een morgen als ooit de eerste” 

(Lied 216: vers 1 t/m 3) 

 
(gemeente gaat zitten) 
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DIENST VAN HET WOORD 

De kinderen die overvliegen stellen zich voor 
 
Het verhaal van Jacob 
 
Welkom bij de KruisPaas Tienerdienst 
 
We zingen: “De rugzak vol”, (vers 1 t/m 3, melodie: Wij gaan op reis 

langs de weg van verlangen) 
 

 
  

             De rug-zak  vol   dus we   kun-nen gaan  trek - ken. 

         Een nieuw be-gin      en    de   ba - sis     is   goed. 

           We  rei - zen ver  -  der langs al  -  ler - lei plek-ken 

             in  het  ge - loof    dat    je   lief - de   ont - moet. 
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Refrein 
 

2 We lopen verder, alleen of in groepen. 
We dwalen af of we blijven hier staan. 
We zijn soms doof of we laten ons roepen. 
We kiezen zelf welke weg we nu gaan. 

 

Refrein 
 

3 We zijn gevoed met oude verhalen, 
die hebben nu en ook morgen nog zin. 
Die geven richting en hoop, ze bepalen 
ons bij ons doel en bij elk nieuw begin. 

 

Refrein 

 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Overvliegers en tieners naar de KruisPaas Tienerdienst 

        1 We trek-ken spo - ren   en   vol  -  gen ook we - gen. 

 

           We   rus - ten   uit       of    we  hol-len juist door. 

 

           we    ko-men ber  -  gen   en    da - len soms te - gen 

            en zit - ten soms   op  een   dood - lo-pend spoor. 
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Lezing: Genesis 32:7-13 

Toen de boden bij Jakob terugkwamen, meldden ze hem: ‘We zijn bij uw 
broer Esau geweest, en hij komt u tegemoet, met vierhonderd man.’ Ja-
kob schrok hevig, het angstzweet brak hem uit. Daarom verdeelde hij 
zijn mensen over twee kampen, evenals zijn schapen en geiten en zijn 
runderen en kamelen. Als Esau op het ene kamp afkomt en daar alles 
doodt, dacht hij, kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. En hij 
bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaak, 
HEER, die tegen mij gezegd heeft: “Ga terug naar je land, naar je fami-
lie, Ik zal jou voorspoed geven” – ik ben alle weldaden en al de trouw die 
U aan mij, uw dienaar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok 
ben ik indertijd de Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen 
zelfs over twee kampen verdelen. Ik smeek U, red mij uit de handen van 
Esau, mijn broer, ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal 
doden, ook de kinderen en hun moeders. U hebt immers zelf gezegd: “Ik 
zal jou grote voorspoed geven en zo veel nakomelingen als er zand is bij 
de zee – niet te tellen zullen ze zijn.”’ 

 
Muziek 
 
Lezing: Genesis 32:23-33 

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bij-
vrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, 
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij 
achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag 
aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte 
hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worste-
ling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ 
Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: 
‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan 
zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en men-
sen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw 
naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn 
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naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Pe-
niël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn 
leven gered.’ Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over 
hem op. Jakob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de 
spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier 
niet, tot op de dag van vandaag. 

 
We zingen: “Het eerste licht raakt Jakob aan” 

(Lied 815: vers 1 t/m 4) 

 
Preek 
 
We zingen: “Dat wij onszelf gewonnen geven” 

(Lied 816: vers 1 t/m 4)  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met responsie “Adem van God, ver-
nieuw ons bestaan” (lied 368g) en stil gebed, besloten met  
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aar-
de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-
king, 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): “Nu wij uiteengaan vragen wij God” 

(Slotlied 423: vers 1 t/m 3) 

 
Zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 19 juni 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. 

 
 

Aktie vrijheidsbrief  

Deze maand schrijven wij voor twee broers en advocaten 

Hazza en Rashed al-Marri die in Qatar veroordeeld zijn tot 

een levenslange celstraf. Hazza werd gearresteerd omdat 

hij meedeed aan een protest tegen een nieuwe  

discriminerende verkiezingswet in Qatar die de Al Murra-stam uitsluit. 

Rashed werd gearresteerd toen hij zij broer wilde vertegenwoordigen.  

De broers weigerden een verklaring te ondertekenen waarin ze  

beloven te stoppen met het bekritiseren van de nieuwe wet. 

 

In de te schrijven brief roepen we de minister van Justitie in Qatar op 

Hazza en Rashed al-Marri onmiddellijk vrij te laten. De brief inclusief 

postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. Natuurlijk kunt u ook 

nog mee doen met de mailacties via  

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent 

u aan “stuur een mail! @”.   

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Overvliegdienst met pannenkoeken en spelletjes na afloop 
 

Zondag 19 juni is de Overvliegdienst! Tijdens deze dienst ‘vliegen’ alle 

groep 8-ers van de kinderkerk over naar de Tienerdienst. We hebben het 

zondag met elkaar over ‘vertrouwen’ en ‘een nieuw begin’.  

 

De kerkdienst begint om 10.00 uur en is in de Paaskerk  

(Augustinuspark 1). Na afloop nodigen we je uit om nog even te blijven 

voor spelletjes en pannenkoeken!  

 

Jullie zijn van harte welkom! Hopelijk tot dan.  

De leiding van de kinder- en tienerdienst 

dominee Werner Pieterse en jeugdwerker Nienke van der Heiden  
 

Mededeling vanuit de diaconie 

De geplande ontmoetingsmiddag van 12 juli wordt verplaatst naar 
dinsdag 8 augustus a.s. Nadere informatie en uitnodiging over deze 
middag volgt nog. 
Namens de diaconie, Roeltje Mentink. 
 
De maandelijkse kaartenactie 
Wat is het toch elke keer weer fijn om te zien hoeveel mensen even de 
tijd nemen om na de dienst, tijdens het koffiedrinken op de laatste 
zondag van de maand op een aantal kaarten hun naam willen  
schrijven. Deze kaarten gaan naar mensen die een bemoedigende 
groet nodig hebben en dat zijn er velen. Mensen die soms op afstand 
meeleven of naar zieken en bewoners van verzorgingshuizen en  
ouderen die nog thuis wonen. Deze actie is begonnen in 2004 in de 
Handwegkerk en nu ook in de Paaskerk nog steeds gedaan wordt. Elke 
keer zijn er ongeveer 30-35 kaarten. In al die jaren zijn er duizenden 
verstuurd. De kaarten worden al van 2004 tot vandaag aan toe met 
veel liefde gemaakt door Bep Timmerman, de foto’s zijn gemaakt door 
haar dochter Marian. En zo mooi dat er altijd veel namen op de kaar-
ten te lezen zijn. Dat geeft de betrokkenheid vanuit de gemeente aan. 
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En de mensen waarderen het zo en dit wordt dikwijls bevestigd door 
o.a. de predikanten en ouderenwerker en ook via de telefoon willen 
mensen bedanken voor de kaart. Nogmaals heel veel dank voor het te-
kenen van al die kaarten. 
 
Jany Steur – van Harten 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Vandaag wil de Diaconie graag de aandacht richten voor de Stichting 
Armoedefonds. 
Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven die ac-
tief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van 
de gevolgen van armoede in Nederland. Ook bij jou om de hoek. Wij 
geloven in de kracht van lokale organisaties. 
 
Een van de initiatieven is het uitdelen van menstruatieproducten. 
Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die 
het nodig heeft. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatie-
producten beschikbaar via MUP's (menstruatieproducten uitgiftepun-
ten), begin januari 2022 zijn er inmiddels ruim 700 MUP's in Nederland 
waar we ruim 45.000 meisjes en vrouwen structureel mee kunnen on-
dersteunen. We willen meisjes en vrouwen zelf de keus bieden om een 
product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel vinden. 
Daarom bieden we verschillende soorten, maten en merken maand-
verband en tampons aan.  
Wilt u meer lezen over deze stichting: www.armoedefonds.nl 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 1e collecte 
 
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Armoedefonds 
 

https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede
https://tikkie.me/pay/PGAB/a8U4r5tHCADWmHpH4jSJG1
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk  
 
Wijkwerk 
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar 
onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en  
bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de 
liturgieën en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met 
de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. We rekenen 
op uw gift bij deze collecte. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2e collecte 
 
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 
 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 

Agenda Kerkdiensten 
 
19 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse &   
  Nienke van der Heiden  
26 juni 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
3 juli 10.00 uur ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/fHHCmAzkFEfw3SS4kgsGBF
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