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In deze dienst wordt Leon de Vries bevestigd als ouderling-kerkrent-
meester, nemen we afscheid van diaken Roeltje Mentink en ont-
vangt Ardin Mourik een zegen voor zijn dienst aan de gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Sabina Pierik 
Diaken: Geraldineke Licht &  

Robert Klaassen 
Voorlezer: Sabina Pierik 
Muziek: Leo Kramer (orgel) 

Peter van Dongen (piano) 
 Cantorij 
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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: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 
(Psalm 122: vers 1 en 2) 

 
Onze Hulp en groet 
 
We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 

(Psalm 122: vers 3) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen 
 
We zingen: “De tafel van samen, de tafel is gedekt” 

(Lied 385: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2 en 4) 
 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Kyriegebed 
 
We zingen: “Alle eer en alle glorie” 

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

Gebed bij de opening van de Schrift: “Kom, Geest van God” (Lied 333) 
 
Lezing: Lucas 16:1-13 
 

Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een 
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendom-
men verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen 
hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want 
je kunt niet langer rentmeester blijven.” Toen zei de rentmeester bij zich-
zelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken 
op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al 
wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van 
mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Een 
voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg 
hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” “Honderd vaten olijfolie,” ant-
woordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw 
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” Daarna vroeg hij 
aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Hon-
derd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw 
schuldbewijs, maak er tachtig van.” En de heer prees de oneerlijke rent-
meester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld 
gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook 
Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat 
jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon 
er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar 
als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk 
als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met 
de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toe-
vertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toe-
behoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele 
knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede lief-
hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. 
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ 
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Cantorij zingt: “Wat in stilte bloeit” 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “Wij geloven één voor één” 
(Klein Credo: Lied 344: vers 1 t/m 3) 

 

DIENST VAN DE BEVESTIGING 

Inleiding 
 

Afscheid 
 

Bevestigingsgebed 
 

Belofte 
 

Antwoord 
 

Zegen 
 

Verwelkoming 
 

v. Gemeente, 
belooft U deze nieuwe werkers  
te omringen met uw medeleven, 
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst 
aan de HEER en zijn gemeente 
en hen te dragen in uw gebeden? 

g. Ja dat beloven wij 
 

We zingen: “Hij die gesproken heeft een woord dat gáát” 
(Lied 362: vers 2) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 

DIENST VAN DE TAFEL 

We zingen: “Vier met alles wat in je is” 
(Lied 386: cantorij vers 1, allen vers 2 en 3) 

 
Tafelgebed 
 

v. Goede God 
wij zijn blij 
en wij danken U 
dat wij tot U mogen komen 

a. Gezegend is uw Naam 
v. U hebt ons lief 

en schenkt ons deze aarde 
a. Gezegend is uw Naam 
v. U hebt ons lief 

en schenkt ons uw Zoon Jezus. 
a. Gezegend is uw Naam 
v. Daarom danken wij U en stemmen in met alle engelen: 
a. Heilig, heilig, heilig 

o HEER van alle machten 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge 

v. Wij danken U, goede God, 
[…] 
Daarom danken wij U en zeggen met al wat leeft: 

a. Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER 
Hosanna in den hoge. 
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v. Ja, gezegend is Jezus 
[…] 
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt 
tot mijn gedachtenis 

a. Gezegend is uw Naam, 
nu wij eten van het brood 
en drinken van de wijn 
totdat Hij komt, voorgoed. 

v. Geef ons allen, goede God, 
uw Geest van liefde 
[…] 
Zo bidden wij zingend met alle mensen van vroeger en nu: 

 
Onze Vader (Lied 191) 

 
Vredegroet 

 

We wensen elkaar de vrede van Christus 

 
Delen van brood en wijn 

(als ambtsdragers gereed staan met brood en wijn:) 
 

v. Weest allen nu welkom 
aan de Tafel van de Heer! 

a. Wij danken U, o God! 

 
Tijdens de rondgang zingen we met de cantorij: 

“Zoals ik ben, kom ik nabij” (Lied 377: vers 1 t/m 7) 
 
Dankgebed 
 
We zingen (staand): “God, die leven” 

(Slotlied 718: 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 18 september 2022 
  

 

 

 
 

Pastoraal Team: 
 

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. 

 
 

 
Aktie vrijheidsbrief 
Deze maand schrijven wij voor de activist en academicus Ab-
duljalil Al-Singace uit Bahrein die al een jaar in hongerstaking 

is omdat het boek dat hij had geschreven door gevangenisautoriteiten 
werd ingenomen. Ook krijgt hij geen medicatie meer. Al-Singace heeft een 
levenslange celstraf gekregen vanwege zijn – vreedzame – betrokkenheid 
bij de anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011. 
In de te schrijven brief roepen we de kroonprins van Bahrein op om Ab-
duljalil al-Singace vrij te laten, om zijn boek veilig te stellen en hem zijn 
medicatie te geven. 
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. Natuurlijk 
kunt u ook nog mee doen met de mailacties via https://www.am-
nesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u aan “stuur een 
mail! @”.   
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Bevestiging en afscheid 18 september  
De wijkkerkenraad laat u weten dat de heer Leon de Vries zich bereid 
heeft verklaard het ambt van ouderling=kerkrentmeester op zich te 
nemen.  Hij zal op zondag 18 september 2022 in het ambt worden be-
vestigd. Deze dienst zal worden geleid door ds. Barbara de Groot. 
In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van Roeltje Mentink 
die jarenlang als diaken actief is geweest. We zijn haar hier dankbaar 
voor. 
  

Ardin Mourik  
Zoals eerder vermeld in de Paaskerkberichten zal de heer Ardin Mourik 
tot en met december 2022 ds. Werner Pieterse deels vervangen. In de 
dienst van 18 september zal daar aandacht aan worden besteed. 
 

Beroepingsproces 2022 (2e bericht): uitnodiging voor  
gemeentevergadering woensdag 21 september, 20.15 uur 
 
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.  
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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. 
 
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 

 
Woensdag 21 september 13.30 uur Sing Inn 
De volgende Sing Inn zal op woensdag 21 september om 13.30 uur zijn. 
Henk van der Meulen en Peter van Dongen zullen u weer met veel ple-
zier begeleiden bij het samen zingen van liederen. Met het oog op de 
te drukken programma’s  vragen wij u om u op te geven bij Henk van 
der Meulen scriba@kruiskerk- amstelveen.nl, maar het is ook niet erg 
als u gewoon komt ‘binnen vallen’ 

mailto:scribaak@pga-b.nl
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Vredesweek in oorlogstijd 
“Voor de zogenoemde “realisten” in het Westen, die Oekraïne van 
meet af aan opriepen om Poetin tegemoet te komen, moet het  
verloop van deze oorlog een breinbreker zijn.” schrijft Stevo Akkerman 
in Trouw afgelopen maandag onder de kop “Het einde van Rusland”.  
Je mag aannemen dat hij daarbij verwijst naar de recent gepubliceerde 
open brief van Kerk en Vrede. 
In deze open brief “voor het te laat is” wordt vanuit de vereniging Kerk 
en Vrede opgeroepen tegen de bewapening van Oekraïne door het 
Westen: “Keer terug van de heilloze weg van het bewapenen van de 
Oekraïne en het verder isoleren van Rusland. Voorkom een totale,  
uitzichtloze oorlog in Europa voor het te laat is!” 
Juist in de Vredesweek willen we nadenken over wapens en geweld. 
Wat is daar vanuit ons geloof over te zeggen? Kunnen kerken zinvol 
bijdragen aan het gesprek over bewapening, oorlog en vrede? 
Yosé Höhne-Sparborth heeft de open brief ondertekend en is bereid 
een toelichting te geven. En vervolgens willen we zelf met elkaar in  
gesprek. Omdat het voor iedereen een breinbreker is. 
Donderdagavond 22 september 20.00 uur in de Kruiskerk 
ds. Roel Knijff 
 

Muzikale vesper zondag 25 september 
Zondag 25 september is er ’s middags (16:30 uur) een muzikale vesper 
in de Kruiskerk. De Vesperscantorij o.l.v. Henk Trommel brengt met vier 
vocale solisten en een barokensemble de bekende cantate Herz und 
Mund und Tat und Leben (BWV 147) van Johann Sebastian Bach.  
De cantate is in 1723 gemaakt voor een van de Maria-feesten in de Lu-
therse kerk van Leipzig. De vreugde over Jezus’ aanwezigheid in ons le-
ven, wordt muzikaal uitbundig geuit. BWV 147 is een feestelijke cantate 
met viool-, trompet- en hobo-solo’s. Het bekende koraal Jesu bleibet 
meine Freude besluit de cantate. Liturg is ds. Ruurd van der Weg 
(Uithoorn). 
 



 

5 

Verhaal in de Kruiskerk - Mozes 
zondag 2 oktober 2022 (16.00 – 18.15 uur) 
 
God vraagt Mozes om naar de farao van Egypte te gaan. Hij wil dat het 
volk van Israël vrijgelaten wordt. Maar de farao is het daar niet mee 
eens. Met hulp van God probeert Mozes het volk toch te bevrijden. 
Hoe zou dat aflopen? Beleef het verhaal op zondag 2 oktober tijdens 
Verhaal in de Kruiskerk! 
 
Verhaal in de Kruiskerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun 
(groot)ouders. Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit 
Bijbelverhaal door middel van spelletjes, proefjes, creatieve en spor-
tieve activiteiten. Daarna is er een korte viering (half uur) en als afslui-
ting eten we met elkaar.  
 
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 29 september aan bij 
jeugdwerker Nienke van der Heiden 0637227676 / nienke@pga-b.nl  

 
 
 
Voedselbank 
In deze tijd van hard stijgende prijzen zijn er steeds meer mensen die de 
boodschappen in de supermarkten niet meer kunnen betalen. Zij wor-
den afhankelijk van de Voedselbank. Wij kunnen hen helpen door etens-
waren in te zamelen dat dan naar de Voedselbank gaat. Dat kunt u doen 
door iets in de supermarkt te kopen en dat in de krat te doen die bij de 
ingang van de kerk staat. Doet u mee? 
 
 
 
 
 
 

mailto:nienke@pga-b.nl
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Kerk in Actie 
Bouw de kerk in Syrië weer op 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoede-
grens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft 
een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische 
economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te ko-
men. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de 
kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer 
oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, 
die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 
bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tien-
tallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en ge-
meenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, om-
dat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur 
zijn.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e 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 overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Kerk in actie Syrië 
 
 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
https://tikkie.me/pay/PGAB/qztT9whtEzisBD1u24QXPv
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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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, 
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, samen met u. Met onze weke-
lijkse vieringen 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 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. 
Eredienst en Pastoraat. 
 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 

Agenda Kerkdiensten 
 

18 september 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
25 september  10.00 uur ds. Arianne Geudeke 
2 oktober          10.00 uur Ardin Mourik, prop. 

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