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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Hetty Boot 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Willeke Koops 
Muziek: 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: “De dag gaat open voor het woord des Heren” 
(Intochtslied 217: vers 1 t/m 3) 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
We zingen: “De dag gaat open voor het woord des Heren” 

(Intochtslied 217: vers 4) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 
Gebed om ontferming, met in het gebed 

“Heer, ontferm u over ons” (1e regel vers 3 van lied 413) 
 
We zingen: “Grote God, wij loven U” 

(Loflied 413: in volgorde van vers 3, 2 en 1) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Prediker 2:1-11 
 

Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven 

te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is 

enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaas-

heid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de 

vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onder-

zoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon 

ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levens-

dagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen 

ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden ge-

plant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen 

geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen 

te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen 

werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en gei-

ten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb 

goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en 

landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot ge-

proefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en 

meer bezit vergaard dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft gere-

geerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn 

wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde 

die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust 

van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn ge-

zwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in 

ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en 

ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had 

geen enkel nut onder de zon. 
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We zingen: “Heer, die mij ziet zoals ik ben” 
(Psalm 139: vers 1, 9 en 14) 

 
Lezing: Lucas 12:13-21 
 

Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie 

heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen 

hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft 

een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.’ En Hij vertelde hun de 

volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opge-

bracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen 

ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik 

zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn 

graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je 

hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, 

drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht 

zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten 

die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt 

voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 

 
We zingen: “God, die leven” 

(Lied 718: vers 1 t/m 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

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): “God schenk ons de kracht” 

(Slotlied 418: 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 31 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. 06-37227676 

 

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

 

Beroepingsproces 2022 (1e bericht) 
 
Op basis van het PGA-B beleidsplan uit 2019 heeft de PKN Classis  
Noord – Holland ons toestemming gegeven om een nieuwe (fulltime) 
predikant te mogen beroepen. Dat betekent dat het beroepingsproces 
officieel van start kan gaan. In de AK-vergadering van juni is besloten dat 
mw. Alice Stronkhorst opnieuw voorzitter wordt van een nieuw samen 
te stellen beroepingscommissie (afgekort: BRC).  
Uw wijkkerkenraad zal binnenkort met een oproep komen om namen 
van gemeenteleden te noemen die mogelijk kunnen plaatsnemen in de 
nieuwe BRC. Alle drie de wijkgemeenten zijn namelijk betrokken bij dit 
beroep.  
We beroepen wederom een predikant voor de gehele Protestantse Ge-
meente Amstelveen – Buitenveldert, die deels taken binnen de wijkge-
meente van de Paaskerk en deels bovenwijkse taken heeft.  
 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:nienke@pga-b.nl
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Er wordt toegewerkt naar een PGA-B brede gemeentevergadering in de 
Paaskerk in de week van 19 september om de profielen van predikant, 
wijkgemeenten en de PGA-B als geheel met u te bespreken. De precieze 
datum wordt later gecommuniceerd.                                 
Ik zal u de komende maanden regelmatig op de hoogte houden van de 
voortgang in dit beroepingsproces. 
Pieter Licht 
Scriba PGA-B kerkenraad 
 

Uitnodiging voor een zomerse ontmoeting 

 
De diaconie van de Paaskerkgemeente organiseert op  
dinsdag 9 augustus 2022 een ontmoetingsmiddag voor senioren in de 
Paaskerk.  
We verwelkomen u graag om 12.00 uur in de Paaskerk, waar u kunt 
genieten van een zomerse 3-gangenlunch. Gertjan Mentink zal tussen 
de gangen door een fotopresentatie over Schotland geven. De middag 
duurt tot ongeveer 14.15 uur. 
 
In verband met de catering willen we graag tijdig weten op hoeveel 
personen we kunnen rekenen. Voor 5 augustus kunt u zich aanmelden 
via onderstaand strookje dat u kunt inleveren bij de koster, of aan 
Roeltje Mentink per email: roeltje@fammentink.nl of telefonisch:  
06-26260449 
Namens de Diaconie: 
Roeltje Mentink  
 

 
Naam:      Tel. nr.:  
Adres: 
Komt op dinsdag  9 augustus met  …… personen 
Heeft wel / geen  eigen vervoer / rollator / rolstoel 
Heeft wel / geen dieetwensen  
(s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is) 

mailto:roeltje@fammentink.nl
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Dankgroet 
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en de 
kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk. 
Het is fijn dat er met ons is meegeleefd. 
Hartelijke groet, 
Kees en Gretha v.d. Burgt 
 
En de gemeente wil Kees en Gretha bedanken voor de heerlijke trakta-
tie bij de koffie na de dienst van 19 juli. 

 
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 
 
 

Het Kerkelijk Bureau is wegens vakantie gesloten  
van 2 t/m 11 augustus en is vanaf 16 augustus weer te bereiken. 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Zorg en Hulpverlening 
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzienin-
gen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. 
Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanho-
ren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden 
financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkhe-
den zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en 
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doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen 
weer zelf het heft in handen te nemen 

 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte dia-
conie 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v zorg en hulp 
 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Communicatie in onze gemeente 
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doe-
len en ons werk nog aktiever en soms ook professioneler onder de aandacht 
brengen. In de jonge kerk was het trouwens niet heel anders: Paulus ging op 
de Areopagus staan. Nu is internet een belangrijke plek waar mensen samen-
komen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere ma-
nieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de op-
brengst van deze collecte worden onder andere het onderhouden van de 
website en de kosten van fondsenwerving betaald. 
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-Buiten-
veldert, o.v.v Communicatie 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 
Agenda Kerkdiensten 
31 juli  10.00 uur  ds. Hetty Boot 
7 augustus   10.00uur  drs. Renger Prent 
14 augustus          10.00 uur   ds. Sieb Lanser 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/wyo6KgtnrVCUK5LmKJpdFeeente%20(3/4)
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