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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: “Uw woord omvat mijn leven” 
(Intochtspsalm 119a: vers 1 t/m 4) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
Daarom bidden wij zingend: “Kyrie eleison” 

(Lied 301e; 1x als acclamatie) 

 
We zingen: “Zingen wij God onze lof” 

(Loflied 873: vers 1, Nederlands) 
 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Wil je wel geloven dat het groeien gaat” 

(Lied 923: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Habakuk 3:1-3, 16-19 
 

Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. HEER, ik heb 

uw aankondiging gehoord. Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik 

ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd be-

kend, maar toon in het tumult uw mededogen. God komt uit Te-

man, de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela Zijn glorie 

straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. 

 
Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn 

lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen 

op mijn benen, wachtend op de dag van onheil, die komt voor het 

volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de 

wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom te-

genvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen 

schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omhei-

ning – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij 

redt. God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als 

hinden, Hij laat mij over toppen van bergen gaan. Voor de koorlei-

der. Bij snarenspel. 

 
We zingen: “Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd” 

(Lied 156: vers 1 t/m 4) 
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Schriftlezing: Lukas 17:1-10 
 

Tegen zijn leerlingen zei Hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er valstrikken 

zijn, maar wee degene die ervoor verantwoordelijk is! Het zou beter 

voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd 

geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringe mensen ten 

val zou brengen. Let dus goed op jezelf! Indien een van je broeders 

of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw 

hebben, vergeef hun. En als ze zevenmaal op een dag tegen je zon-

digen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” 

dan moet je hun vergeven.’ Toen zeiden de apostelen tegen de 

Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden 

als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeg-

gen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij 

zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht heeft die 

ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van 

het land, toch niet tegen hem zeggen: “Kom aanliggen en eet 

mee”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten 

voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en 

drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht 

toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelf-

de geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is 

opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, we 

hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 

 
We zingen: “U Here Jezus roep ik aan” 

(Lied 796: vers 1 en 2) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed en voorbeden, 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: “Soms groet een licht van vreugde” 

(Slotlied 910: vers 1, 3 en 4) 

 
Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen” 

 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 2 oktober 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. 

 

Boekpresentatie ‘Geld en Go€d’ 
Op dinsdag 4 oktober is de frisse en jonge theoloog Alain Verheij te 
gast in Amstelveen! Hij spreekt over actuele thema's zoals omgaan 
met geld en de aarde, economie en leefstijl. In zijn recent verschenen 
boek ‘Geld en Go€d’ gaat hij dieper in op die thema's en deelt hij niet 
alleen zijn eigen mening, maar vooral ook wat Mozes en Jezus te zeg-
gen hebben. Het wordt vast een mooie avond! Welkom vanaf 19.30u , 
aanvang 20u in de Paaskerk. Toegang vrij, bijdrage naar draagkracht. 

 
Oproep voor helpers bij de buurttafel 
Het buurttafelteam vindt het prachtig om 8x per jaar een buurttafel te 
organiseren. Maar het team is de laatste twee jaar kleiner geworden. 
Willen we deze traditie kunnen voortzetten, dan moeten er nieuwe 
teamleden bij komen. We hebben vooral mensen nodig die het leuk 
vinden om voor grote groepen te koken.  
Voor informatie kunt u met mij contact opnemen, Yvonne Licht, tel. 06 
22989614. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.facebook.com/AlainVerheij?__cft__%5b0%5d=AZWtgu_Jnr2SR2UwqvkMzNA20_6Y-oOl-u4xArGtJkmyhI5lQxgLjwwL3M6fpwiQlVezVAGjnFPfHfLRj-MZTffqbTs1bBgt-7Rx-7MNd94AJWLJ41eg-X-RWL1gxdQc1gshMCR63zU-w2HpXNkYL9G0GBipJ0n5zGvlqHd0cUzJYw&__tn__=-%5dK-R
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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  

 
Afwezigheid ouderenpastor Eric Citroen  
Ouderenpastor Eric Citroen is komende week afwezig t/m 9 oktober. 
 
Rommelmarkt 2022 
 Op 17 september vond een heel geslaagde rommelmarkt plaats. Een 
grote groep enthousiaste vrijwilligers heeft geholpen bij de voorberei-
ding en de rommelmarkt. De netto opbrengst bedroeg ruim  
€ 2.100,-  Driekwart van dit bedrag gaat naar Vluchtelingen werk Am-
stelveen/Aalsmeer. Bijzonder was dat we de overgebleven spullen gro-
tendeels naar de kringloopwinkel de Boemerang konden brengen. Alle 
vrijwilligers en bezoekers hartelijk dank! 
  
De rommelmarkt commissie gaat de opzet evalueren. Hierbij gaan we 
ook nadenken over de mogelijkheden voor volgend jaar en de nood-
zaak om dan de rommelmarktcommissie te versterken. 
 Hartelijke groet van de Rommelmarktcommissie 

mailto:nienke@pga-b.nl
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Themaviering 9 oktober 
Het liefst zouden we volgende week een paar grote bomen de kerk in 
rijden, zoals in Friesland gebeurde met het kunstproject Bosk. Maar 
dat gaat niet lukken. Wat we wél gaan doen is nog volop in bespreking. 
Eén ding is zeker: de viering gaat over het thema bomen. Nieuwsgie-
rig? Gewoon komen! 
Het voorbereidingsteam: José, Rina, Robert, Yvonne, Willeke en ds. 
Roel 
 

Muzikale vesper zondag 9 oktober 
Tijdens deze muzikale vesper wordt de muziek verzorgd door koor en 
orkest van Het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien 
Kostense. 
Liturg: ds. Niek Scholten. 
Aanvang: 16.30 uur, 
Toegang vrij, deurcollecte. 
  

Ontmoetingsbijeenkomst Kastanjeflat 
Op donderdag 13 oktober is er een ontmoetingsbijeenkomst in de Kas-
tanjeflat in de grote zaal van Participe op Kastanjelaan 21 van 14.30 – 
16.00 uur. U bent vanaf 14.15 uur van harte welkom. De leiding van deze 
bijeenkomst is in handen van Eric Citroen, ouderenwerker van de Paas-
kerk. Dit is de eerste bijeenkomst na de zomer.  
Met vriendelijke groet,  
Yvonne Licht (tel. 06 22989614) 
 

Dankwoord 
Blij en verrast waren wij toen wij een kaart met een hartelijke groet 
namens de gemeente van de Paaskerk mochten ontvangen. Het deed 
ons zo goed om te zien dat wij toch nog worden betrokken bij de Paas-
kerk. 
Met hartelijke groet, 
De heer en mevrouw De Vries - Hoeksema 
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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? 
  

Meditatief Bijbellezen, verhalen komen tot leven! 
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen 
wat in een Bijbelverhaal gebeurt. Merken dat het gaat over mensen als 
jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij meemaken, 
je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om anders te kijken 
naar jezelf en anderen. Voelen wat speelt tussen God en jou. Uitgeno-
digd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd om te groeien in ge-
loof. Dit jaar laten we ons inspireren door verhalen over vrouwen in de 
bijbel. 
Van harte welkom op maandag 10 oktober 2022 om 20.00 uur, om vrij-
blijvend kennis te maken met meditatief Bijbellezen. 
Locatie: Kruiskerk. 
Nadere informatie en opgave bij Marjanne Koops (mhkoops@pla-
net.nl) of bij dr. Riëtte Beurmanjer(020 – 665 46 85). 
 

Leeskring Romans 
De leeskring romans gaat weer van start.  
Op donderdag 20 oktober komen weer bij elkaar om 15 uur ,in de 
Paaskerk. Wij lezen “Alexandra” van Lisa Weeda. 
Info. Albert van Blaaderen,06-25338624. 
Van harte welkom. 
 
 
 
 

mailto:mhkoops@planet.nl
mailto:mhkoops@planet.nl
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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 jeugdwerkactivitei-
ten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente  
gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren.  
Door te collecteren voor jeugddiaconaat, 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? 
 
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 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v jeugddiaconaat 
 

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

Israëlzondag, kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezen-
lijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de 
joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen 
Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Neder-
land rusten we predikanten en gemeenten toe in de relatie met het 
volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes  
Ammim, de internationale christelijke gemeenschap in het westen van  
Galilea. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://tikkie.me/pay/PGAB/p7GQeLvpeLGvCYGuEA89V3
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 2e collecte 
 
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 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Israelzondag 
 

Eerste collecte    Tweede collecte  

  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
2 oktober        10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
9 oktober  10.00 uur ds. Roel Knijff 
16 oktober 10.00 uur ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/4KYAvujTcPU8BAxuEPHrS
https://pga-b.nl/home/givt-app/

	20221002 Ardin Mourik.pdf
	paaskerkberichten_2022_10_02.pdf

