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Omslag bij Lukas 13:11 e.v. Herkomst onbekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Mimi Emmelot 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
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: “Heer Jezus, o Gij dageraad” 
(Intochtslied 209: vers 1 t/m 3) 

 
Onze Hulp 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 
Kyriegebed 
 
We zingen: “God zij geloofd en hoog geprezen” 

(Loflied psalm 112: vers 1 en 2)  
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Lucas 13:1-5 
 

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem 

vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd 

had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie 

dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Gali-

leeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg Ik jul-

lie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op de-

zelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Si-

loamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan 

alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jul-

lie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo 

sterven als zij.’ 

 
We zingen: “De hemel van hier” 

(Lied 768: vers 1 t/m 5) 

 
Lezing: Lucas 13:6-9 
 

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in 

zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, 

maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al 

drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar te-

vergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond 

uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog 

met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest 
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heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dra-

gen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 

 
Muziek 
 
Lezing: Lucas 13:10-17 
 

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een 

vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar 

ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid 

rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei 

tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en Hij legde haar de 

handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de 

leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas 

en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus 

op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ 

Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sab-

bat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? 

Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien 

jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet op sabbat uit 

deze boeien worden losgemaakt?’ Toen Hij dat zei, stonden al zijn 

tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd 

over de machtige daden die door Hem werden verricht. 

 
We zingen: “Dat ik recht kan staan” 

(Lied 714: vers 1 t/m 8) 

 
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): “Christus naar wie wij heten” 

(Slotlied 544: 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 21 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. 
 

Afscheid ds. Werner Pieterse 
Hierbij nodigen wij u, als gemeentelid, van harte uit om bij het afscheid van 
ds. Werner Pieterse aanwezig 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 af-
scheidsdienst zijn waarin hij zelf zal voorgaan. De afscheidsavond zal plaats-
vinden 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 met de mogelijkheid 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 over-
maken naar NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, 
Amstelveen onder vermelding van “afscheidscadeau Werner Pieterse”.  
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Startzondag 4 september 'Aan tafel!' 
Er zijn maaltijden in soorten en maten. Samen eten verbindt, toch? Of voel 
je je ook wel eens niet welkom aan tafel? De Protestantse Kerk in Neder-
land heeft daar een nieuw jaarthema van gemaakt: 'Aan tafel!'. We sluiten 
daar bij aan op zondag 4 september. Het thema nodigt uit om in ieder geval 
samen te lunchen na de dienst. Uiteraard drinken we eerst koffie. Wilt u of 
jij een bijdragen leveren aan de lunch, aan de koffie of aan de invulling van 
de dienst? Stuur dan een berichtje naar  
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl, op per telefoon/app 06-40733684 
 

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 beroe-
pingswerk uitvoeren met een gezamenlijke beroepingscommissie. De be-
roepings-commissie krijgt de volgende samenstelling: een voorzitter die 
door de AK wordt geworven, drie leden afkomstig uit de Kruiskerk, drie le-
den uit de Paaskerk en twee leden uit de Pelgrimskerk. De AK heeft me-
vrouw 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 oordeel plaats zouden kunnen nemen in de be-
roepingscommissie. Het betreft een eerste inventarisatie van namen. Uit 
deze namen zullen uiteindelijk de namen vanuit de Paaskerk gekozen wor-
den. Om tot een evenwichtige samenstelling van de commissie te komen, 
zal het moderamen van de Paaskerk overleggen met de moderamina van 
de Kruiskerk en Pelgrimskerk (de PGA-B kerkenraad, opvolger van de Alge-
mene 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@paaskerk-amstelveen.nl We hopen dat u aan deze oproep gehoor 
wilt geven! 
 

Pieter Licht, scriba AK & Elly Merckel, voorzitter Paaskerkgemeente 

  

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
about:blank
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Dank 
Graag wil ik bedanken voor de bloemen uit de kerkdienst die ik mocht 
ontvangen. Het meeleven uit de Paaskerk doet mij goed. 
Hartelijke groet, Tonny van der Hoeven 
 

Aktie Vrijheidsmail augustus 
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/acties 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? 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stichting Anna Poot 
De gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel 
te wensen over. Nog steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, ver-
pleegkundigen, verzorgenden, paramedisch personeel en verloskundigen. 
Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk deel van de pre-
ventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundi-
gen terecht. Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundi-
gen en verloskundigen wil de stichting de gezondheidszorg verbeteren, 
zorgen dat studerenden zich financieel kunnen redden en het toekomst-
perspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Helpt u mee? 
 

Met tikkie 1e collecte diaconie kunt u direct een bedrag overmaken. 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 rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kinderfonds zwemkaarten 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
about:blank
about:blank
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, Paas-
kerk 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 Pel-
grimskerkgemeente inmiddels in de Goede Herder kerk) en door om te zien 
naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun aan deze collecte.  
 

Met tikkie 2e collecte kerk kunt u direct een bedrag overmaken. 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 rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Bui-
tenveldert, o.v.v. wijkwerk 

 
 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 
 

Agenda Kerkdiensten 
 

21 augustus 10.00 uur ds. Werner Pieterse 
28 augustus 10.00 uur ds. Werner Pieterse, Maaltijd van de Heer 
4 september 10.00 uur ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse 

Startzondag 

about:blank
about:blank
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