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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 4) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Drempelgebed 
 

v. Gij, in uw hemel verborgen 

g. U danken wij voor de gave van uw Woord 

v. Gij, ver weg en dichtbij 

g. U danken wij voor het komen van Jezus Messias 

v. Gij, groter dan ons hart 

g. U danken wij voor het waaien van de Geest. Amen. 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 

 

We zingen: “Alle eer en alle glorie” 
(Loflied 305: 1 t/m 3) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Lezing: Jesaja 65:17-25 
 

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in ver-

getelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om 

wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking 

vreugde. Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen ge-

ween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die 

slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal 

pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zul-

len huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst 
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eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. 

Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen 

zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmat-

ten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nage-

slacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze 

Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen wei-

den, een leeuw eet stro, net als een rund, en een slang zal zich voeden met stof. Nie-

mand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 

We zingen: “Richt op uw macht, o Here der heerscharen” 
(Lied 451: vers 1 t/m 5) 

 

Lezing: Lucas 12:32-40 
 

Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het konink-

rijk geschonken. Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor 

jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een 

dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, 

daar zal ook jullie hart zijn. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 

en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, 

zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de 

heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen 

voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook 

al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als 

de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn 

huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt 

op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ 

 

We zingen: “Te doen gerechtigheid” 
(Tussentijds lied 212: vers 1 t/m 3) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gedachtenis 

 

We zingen: “Niemand leeft voor zichzelf” 
(Lied 961: vers 1) 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met  
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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): “Wat zijn de goede vruchten” 
(Slotlied 841: vers 1 t/m 4) 

 

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen” 

 

 

 

 

Welkom in het benedenhuis  

voor koffie, thee en een goed gesprek 

 

 

Leo Kramer
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 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 7 augustus 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. 
 

Dank 

Beste Paaskerkgemeente, hartelijk dank voor de groet vanuit de gemeente van de Paaskerk, wij zijn er 

heel blij mee zeker nu Ali een week langer moet blijven in het Zonnehuis. Groet aan u allen. Wim 

Vreeken. 

 

Afscheid ds. Werner Pieterse 
Hierbij nodigen wij u, als gemeentelid, van harte uit om bij het afscheid van ds. Werner Pieterse aan-

wezig te zijn.  

Het programma rondom zijn afscheid bestaat uit twee delen, een avond en een kerkdienst. De avond 

zal bestaan uit een muzikaal deel en een informeel gedeelte. Tevens zal er een afscheidsdienst zijn 

waarin hij zelf zal voorgaan. 

De afscheidsavond zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 september. Vanaf 19.30 uur staan koffie en 

thee klaar, om 20.00 uur zal het  

programma beginnen. Na het muzikale deel is er een informeel deel waarin er de mogelijkheid is om 

afscheid van hem te nemen.  

De afscheidsdienst is op zondag 11 september om 10.00 uur in de Paaskerk te Amstelveen. Na afloop 

van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en ds. Werner Pieterse te groeten.  

 

Ter gelegenheid van zijn afscheid willen wij hem een gezamenlijk  

cadeau aanbieden. Als u wilt bijdragen aan het afscheidscadeau, kunt u geld overmaken naar NL05 

RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van “afscheidsca-

deau Werner Pieterse”.  

 

Namen noemen voor de beroepingscommissie 

De Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert (PGA-B) bereidt zich er op voor om één full 

time predikant te gaan beroepen voor de PGA-B als geheel met als primaire standplaats de Paaskerk.  

We gaan het beroepingswerk uitvoeren met een gezamenlijke beroepingscommissie. De beroepings-

commissie krijgt de volgende samenstelling: een voorzitter die door de AK wordt geworven, drie leden 

afkomstig uit de Kruiskerk, drie leden uit de Paaskerk en twee leden uit de Pelgrimskerk. De AK heeft 

mevrouw Alice Stronkhorst bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen.  

U wordt uitgenodigd om uw wijkkerkenraad namen van gemeenteleden aan te reiken die naar uw oor-

deel plaats zouden kunnen nemen in de beroepingscommissie. Het betreft een eerste inventarisatie 

van namen. Uit deze namen zullen uiteindelijk de namen vanuit de Paaskerk gekozen worden. Om tot 
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een evenwichtige samenstelling van de commissie te komen, zal het moderamen van de Paaskerk over-

leggen met de moderamina van de Kruiskerk en Pelgrimskerk (de PGA-B kerkenraad, opvolger van de 

Algemene Kerkenraad). De namen die wij voordragen vanuit de Paaskerk zullen door de wijkkerkenraad 

vastgesteld worden. Het zou kunnen zijn, dat de naam die u aandraagt, toch niet in de commissie komt. 

U kunt tot uiterlijk zondag 28 augustus namen doorgeven door een mail te sturen naar: scriba@paas-

kerk-amstelveen.nl We hopen dat u aan deze oproep gehoor wilt geven! 

 

Pieter Licht, scriba AK & Elly Merckel, voorzitter Paaskerkgemeente 

Het Kerkelijk Bureau is wegens vakantie gesloten  

van 2 t/m 11 augustus en is vanaf 16 augustus weer te bereiken. 

 

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 

 

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

Jeugddiaconaat 

Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in 

bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente 

gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddia-

conaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren 

onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 

 

Met tikkie 1e collecte diaconie kunt u direct een bedrag overmaken. Of geef via de Givt-app. Te down-

loaden 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 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  

Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v jeugddiaconaat 

 

 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 

Wijkwerk 

Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar de 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 uitge-

steld naar kijken. 

Wij rekenen op uw gift bij deze collecte. 
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Met tikkie 2e collecte kerk kunt u direct een bedrag overmaken. Of geef via de Givt-app. Te downloa-

den 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. wijkwerk 

 

Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 

 

Agenda Kerkdiensten 

 

  7 augustus 10.00uur  drs. Renger Prent 

14 augustus 10.00 uur  ds. Sieb Lanser 

21 augustus 10.00 uur ds. Werner Pieterse 

 

 


