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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Elly Merckel 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Willem Pel 
Muziek: Theo Griekspoor  
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 
Stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “O God, verlos mij door uw naam” 
(Psalm 54: vers 1 en 2) 

 
Onze hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Kyriegebed gevolgd door lied 301k “Kyrie eleison” 
 
We zingen: “Alle eer en alle glorie” 

(Loflied 305: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Lucas 5:1-11 
 

Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond 
en het volk zich om Hem verdrong om naar het woord van God te 
luisteren, zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de 
vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 
Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem 
een eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de 
menigte onderricht vanuit de boot. Toen Hij was opgehouden met 
spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie 
netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, de 
hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar 
als U het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan 
hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die 
dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere 
boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen wa-
ren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna 
zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Je-
zus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens.’ Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de 
enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; zo verging het 
ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan 
zul je mensen vangen.’ En nadat ze de boten aan land hadden ge-
bracht, lieten ze alles achter en volgden Hem. 

 
We zingen: “De Geest des Heren is op hem” 

(Lied 530: vers 1 t/m 4) 
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Lezing: Romeinen 3:21-31 
 

Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al 
getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om: God schenkt vrij-
spraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die gelo-
ven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade 
rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Chris-
tus Jezus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het mid-
del tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn 
gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan 
de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu, in deze tijd, zijn 
gerechtigheid te bewijzen: Hij laat zien dat Hij rechtvaardig is door 
iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kan iemand zich dan 
nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke 
wet? De wet die naleving eist? Nee, door de wet van het geloof. 
Ik heb u er immers op gewezen dat een mens door geloof wordt 
vrijgesproken, en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen 
de God van de Joden en niet ook van de andere volken? Zeker ook 
van de andere volken, want er is maar één God, en Hij zal zowel 
besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof recht-
vaardig verklaren. Stellen wij door het geloof de wet buiten wer-
king? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. 

 
We zingen: “O Christus, woord der eeuwigheid” 

(Lied 826: vers 1 t/m 3) 

 
Preek 
 
Muziek  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met responsie “Wij bidden U, verhoor 
ons, Heer” (lied 367h) 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): “Jezus zal heersen waar de zon” 

(Slotlied 871: vers 1 t/m 4) 
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Zegen beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 17 juli 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 

Nienke van der Heiden, jeugdwerker, email: nienke@pga-b.nl, 
 tel. 037227676 
 

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

 
 

Aktie Vrijheidsmail juli 
In de maanden juli en augustus houden wij geen Aktie Vrij-

heidsbrief, maar u wordt van harte uitgenodigd om mee te 

doen met de mailacties van Amnesty. 

Op de website: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/ac-

ties 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? 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:nienke@pga-b.nl
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Vrijwilligersbijeenkomst Rommelmarkt 
  
Woensdagavond 17 augustus om 19.30 uur organiseren wij de  
vrijwilligersbijeenkomst in de Paaskerk. Graag nodigen we iedereen uit 
die met ons mee wil werken of denken over de Rommelmarkt die op 
17 september wordt gehouden. De opzet zal dit jaar wat kleinschaliger 
zijn dan voorgaande jaren, deze avond kunnen we dit toelichten en 
met elkaar hierover van gedachten wisselen. Graag tot 17 augustus. 
  
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie Aukje Hoogerwerf, 
Marjo Valkier, Reinier Ran, Wilm Merckel en Jan van Schaik 
 
 

27 juli Thuiskomen bij Titus Brandsma 
Na de heiligverklaring van Titus Brandsma heeft de Titus Brandsmakerk 
verschillende initiatieven genomen om te beantwoorden aan de her-
nieuwde belangstelling voor hem. De parochie wil daarbij graag open 
staan voor anderen, zodat ook wij van harte welkom zijn. 
Gezamenlijk organiseren wij 27 juli (oecumenisch) een groepsreis naar 
Bolsward; de plaats waar Titus Brandsma geboren is. 27 juli is zijn 
sterfdag. We beginnen om 10.00 uur met een korte oecumenische  
gebedsdienst in de Titus Brandsmakerk en aansluitend vertrekken we.  
In Bolsward is er een uitgebreid programma voorbereid langs de  
Broerkerk, de Martinuskerk, de St. Franciscus Basiliek en natuurlijk zijn 
geboortehuis. Vanzelfsprekend worden we ondergedompeld in al het 
goede van het katholieke noorden, dat vast weer anders zal verlopen 
dan in het zuiden.  
Het programma zal tot 21.00 uur duren, waarna we weer huiswaarts 
keren. Maar er is voldoende ruimte voor het aangename en voor wie 
Bolsward niet kent is er ook gelegenheid deze Friese stad te verken-
nen.  
De reis wordt begeleid door pastoor Eugène Jongerden, de pastores 
Dea Broesen en Renger Prent en dominee Roel Knijff   
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KOSTEN: 
Lunch/diner en verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Kosten 
van deelname zijn € 25,- per persoon voor vervoer per bus, koffie/thee 
en een hapje bij aankomst, entree musea (indien u beschikt over een 
museumjaarkaart deze graag meenemen) en een borrel in ‘De Tijd’. Als 
de opgetelde kosten te hoog worden, dan mag u dat aangeven en  
vinden we een oplossing.  
 
AANMELDEN 
Aanmelding kan tot uiterlijk 14 juli bij onze scriba Henk van der Meu-
len: scriba@kruiskerk-amstelveen.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Zij 
worden verdeeld op volgorde van inschrijving.  
 
ds. Roel Knijff  

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
 

Voedselbank Amstelveen 
Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, 
ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag in-
komen in onze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd 
op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, 
brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen. Via 
landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we 
producten.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen 
samen stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen. Uw col-
lecte bijdrage wordt hieraan besteed.   
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e col-
lecte diaconie 
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buiten-
veldert, o.v.v Voedselbank 

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Eredienst & pastoraat in onze gemeente 

Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods 
liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons 
met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen -
voor de Pelgrimskerkgemeente inmiddels in De Goede Herder kerk- en 
door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun 
door een gift aan deze collecte. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 
kerk 
 
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 
 
17 juli 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
24 juli 10.00 uur de heer Eric Citroen 
31 juli 10.00 uur ds. Hetty Boot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
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