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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Selma van Ee 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
Muziek: Peter van Dongen  
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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: “Zomaar een dak boven wat hoofden” 
(Intochtslied 276: vers 1 en 2) 

 
Onze Hulp 
 
We zingen: “Zomaar een dak boven wat hoofden” 

(Intochtslied 276: vers 3) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 
Kyriegebed 
 
We zingen: “Jezus roept hier mensen samen” 

(Loflied 975: vers 1, 3 en 4)  
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift: 335 
 
Lezing: Jesaja 55:1-9 
 

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je 

geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, 

koop wijn en melk zonder betaling. 

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan 

wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruim-

schoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. 

Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie 

een eeuwigdurend verbond, als blijvende bevestiging van mijn liefde 

voor David. 

Hem heb Ik aangesteld als getuige voor de volken, als vorst en heerser 

over de naties.  

Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat 

jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de 

HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend. 

Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. 

Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige 

zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich 

over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem 

ruimhartig zal vergeven. 

Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn we-

gen – spreekt de HEER. 

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen 

jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 

 
We zingen: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” 

(Lied 388: vers 1 t/m 3) 
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Lezing: Lucas 15:1-10 
 

Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem 

te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zei-

den morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet 

met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van 

u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat 

hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om 

naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden 

heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op 

zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden 

en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik 

heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er 

in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer 

komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer 

nodig hebben. En als een vrouw tien drachmen heeft en er één 

verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en 

zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het 

gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en 

zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die 

ik kwijt was.” Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen 

van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ 

 
We zingen: “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” 

(Lied 388: vers 4 en 5) 

 
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 4) 
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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 4 september 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. 
 

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 Ne-
derland heeft daar een nieuw jaarthema van gemaakt: 'Aan tafel!'.  
 
We sluiten daarbij 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 bijdrage 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 

 

Tienerdienst van start 
Als je ervoor staat, lijkt het heel lang maar de vakantie is vaak zo voorbij. 
Nu is het weer "Back to school". 
De tienerdienst begint aanstaande zondag om 10 uur in de Paaskerk. 
We hopen jullie dan allemaal weer te zien in de tienerruimte. 
Groetjes, Hans, Geert-Jaap, Anko en Liesbeth 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Beroepingsproces 2022 (2e bericht):  
uitnodiging voor gemeentevergadering 
 
U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering 
op woensdag 21 september in de Paaskerk om 20.15 uur. Het betreft 
een gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente Am-
stelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-B).  
 
We beroepen een predikant die deels werkzaam zal zijn in de Paaskerk 
en deels binnen het geheel van de PGA-B. Tijdens de vergadering staan 
het predikantsprofiel en de wijkprofielen in concept vorm centraal. Op 
basis van deze profielen gaat de beroepingscommissie aan de slag. Na 
een korte plenaire inleiding gaan we in kleine groepen uiteen om met 
elkaar in gesprek te gaan. Ik benadruk hierbij dat de profielen n.a.v. uw 
opmerkingen bijgesteld kunnen worden. Finale goedkeuring door de 
kerkenraden vindt plaats na de gemeentevergadering.  
 
We verwachten dat de wijkprofielen uit 2019 - met hier en daar enkele 
aanpassingen - nog steeds een goed beeld geven van onze drie wijkge-
meenten. Voor het predikantsprofiel ligt dit anders. In dit concept pro-
fiel zullen we op onderdelen niet verder gaan dan het noemen van en-
kele aandachtspunten voor bespreking in de gemeentevergadering.  
 
Voor het ‘Paaskerk-gedeelte’ van het predikantsprofiel kunnen we in ze-
kere mate putten uit het profiel uit 2019.  Maar voor het ‘PGA-B deel’ 
van het profiel is dat niet het geval. Daar zullen we het met elkaar moe-
ten hebben over de PGA-B brede taken die de nieuwe predikant worden 
toegedacht en welke kwaliteiten en ervaring zij/hij daarvoor moet heb-
ben. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden, die de kerkenraden 
niet alleen willen maken. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig. 
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Nog twee praktische punten: 

• De teksten van de profielen en een notitie over kerkelijke presentie 
in Amstelveen – Buitenveldert komen in de week van 12 september 
beschikbaar via de PGA-B website en in gedrukte vorm in de kerken; 

• Als het voor u moeilijk is om naar deze gemeentevergadering te ko-
men, laat het mij weten. We zorgen dan voor uw vervoer naar de 
Paaskerk en terug. 

Pieter Licht 
Scriba PGA-B kerkenraad 
Mailadres: scribaak@pga-b.nl 
Telefoon: 06 83995520 

 
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 afscheidsdienst zijn waarin hij zelf zal voorgaan. De afscheids-
avond 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 met de mogelijkheid om 
afscheid van hem te nemen.  
De afscheidsdienst is op zondag 11 september om 10.00 uur in de Paas-
kerk 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 Paaskerkge-
meente, Amstelveen onder vermelding van “afscheidscadeau Werner 
Pieterse”.  

 
 

mailto:scribaak@pga-b.nl
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Rommelmarkt 2022 
Op zaterdag 17 september (van 10.00 tot 15.00 uur) organiseren wij na 
2 jaar weer onze Rommelmarkt. Woensdag 14 september (van 11.00 
tot 20.00 uur) kunnen de spullen worden ingebracht. Om verschillende 
redenen hebben we besloten om het assortiment in te perken, zodat 
alles binnen in het benedenhuis van te voren kan worden klaar gezet 
en we ’s morgens vlak van te voren geen buitenkramen meer hoeven 
in te richten.  
Wanneer het mooi weer is zullen wij buiten een terras maken en het 
rad van avontuur laten draaien. Bij slecht weer kan dit binnen.   
  
Dit jaar zal ons assortiment beperkter zijn dan in het verleden. Ook zal 
er meer worden voorgeprijsd. We kunnen daarom niet meer alle spul-
len aannemen. Het assortiment zal bestaan uit boeken, lp’s, cd’s, 
speelgoed, spelletjes, puzzels, elektronica, computers, telefoons e.d. 
  
Rad van avontuur, in de afgelopen twee jaar is een record aantal DE 
punten, zegels en waardebonnen ingezameld, er is dan ook een keur 
aan prachtige prijzen beschikbaar. 
  
Uiteraard is de bar open en wordt er eten en drinken verstrekt, bij 
mooi weer ook buiten op het terras. 
  
Rooster voor medewerkers, vanaf zondag 28 augustus staat er een flip-
over in het benedenhuis waarop u kunt aangeven aan welk onderdeel 
u mee wilt werken op 17 september en hoe lang. Aanmelding kan ook 
via de website rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl 
  
Als commissie willen wij er voor alle bezoekers en medewerkers een 
heel gezellige dag van maken. 
  
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie Aukje Hoogerwerf, 
Marjo Valkier, Reinier Ran, Wilm Merckel en Jan van Schaik 
 

mailto:rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl
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Paaskerk in coronatijd 
Dat is de titel van het fotoboek dat is gemaakt met een kort verslag 
hoe het er in de Paaskerk aan toe is gegaan tijdens de coronatijd. Alles 
ook in beeld gebracht aan hand van foto’s die in die tijd gemaakt zijn 
om zo  even terug te kijken wat voor bijzondere tijd wij met elkaar 
hebben doorgemaakt. Het was zo ingrijpend dat het uitnodigde om dit 
op te schrijven en ook vast te leggen. Er liggen 2 inkijk exemplaren om 
tijdens de koffie in te zien. U vindt ze in het rek tegenover de bar. 
Mocht u belangstelling hebben voor dit fotoboek dan kunt u dat door-
geven aan mij.  
Het fotoboek kost ongeveer € 45,-- inclusief verzendkosten. 
 
Jany Steur, tel: 643 68 48  
email: jany_steur@hotmail.com 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
KiA Werelddiaconaat: Myanmar -een volwaardige plek voor mensen 
met een beperking 
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarm-
sten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, on-
derwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-
M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, 
inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. 
Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkre-
dieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te 
nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht 
voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. 
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainin-
gen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie 
krijgen. Doet u mee? 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e col-
lecte 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
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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 0000 
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buiten-
veldert, o.v.v Myanmar. 
 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Wijkwerk 
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. 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. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte. 
Voor Paas- en Kruiskerk toevoegen na “liturgieën”:  en voor kerk-
dienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden 
of kunt u er uitgesteld naar kijken. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 2e col-
lecte 
 
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-
Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk 
 
 
 

https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/8Ex5ccxJ457UnMPPUxc54K
https://tikkie.me/pay/PGAB/8Ex5ccxJ457UnMPPUxc54K
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 
 

Agenda Kerkdiensten 
 

4 september 10.00 uur ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse 
Startzondag 

11 september 10.00 uur ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse, 
afscheidsdienst 

18 september 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
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