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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 
We zingen: “Dit is een morgen als ooit de eerste” 

(Intochtslied 216: vers 1 t/m 3) 
 

(we gaan staan) 
 

Bemoediging en toenaderingsgebed 
 

o. Onze hulp is de Naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
o. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en niet laat varen de werken van zijn handen. 
 

o. Wij zullen in Gods naam mensen zijn 
a. van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

 
Gebed 
 
We zingen: “Gezegend hij, die in der bozen raad” 

(Lied 1: vers 1 en 2) 
 

(we gaan zitten) 
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DE BOOM 

Zondagsgebed 
 
Met de kinderen (boom Jona) 
 
We zingen: “Wie wil uit zijn hokje komen” 

(Lied 178: vers 10 t/m 12) 

 
Testament Genesis 2:8-10 en 15-17 
 

De HEER God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin 
plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei 
bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. 
In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de 
kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin 
bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 
 

De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te be-
werken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op: 
‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de 
kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepe-
lijk sterven.’ 

 
We zingen: “Leven als de bomen” (vers 1 t/m 3)  

muziek: Louis van Dijk en tekst: Hans Bouma 
 

1. Leven als de bomen, 2. Leven als de bomen, 
trouw en aardsgezind God heeft hen geplant, 
bij het water wonen, leven om te loven, 
leven van de wind, leven uit Gods hand. 
Hemelhoog geloven, Op de lente hopen, 
leven uit één stuk weten van de herfst, 
ademnood te boven, dromen van de zomer, 
onverdeeld geluk. leven dat niet sterft. 
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3. Toevlucht voor de vogels, 
schaduw, onderdak, 
huis van mededogen, 
liefdewijd vertakt. 
Leven als de bomen, 
zingen voor je God, 
levenslang geloven, 
vaste voet aan grond. 

 

Lezing Openbaringen 22:1-2 
 

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was hel-
der als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam en 
stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond 
een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. 
De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 

 

Projectie Tree Tree (Nynke Laverman) 
 

Tree tree Boom boom 
What do you think of me wat denk je van mij 
Tree tree Boom boom 
What do you see wat zie je 
When you look at me als je kijkt naar mij 

 

Reflectie en introductie 
 

6 bomen 
- De boom die alles zag 
- De boom van kennis van goed en kwaad 
- De levensboom 
- De kerstboom 
- De vijgeboom 
- De kauwgomballenboom 

 

We zingen: “Wat zijn de goede vruchten” 
(Lied 841: vers 1 t/m 4)  
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GEBEDEN EN GAVEN 

Mededelingen 
 
Dankgebed en voorbeden, met als responsie  

“Adem van God” (lied 368g) 
 
Toelichting op de bestemming van de gaven 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 

We zingen: “Jij bent gezegend, een zegen ben jij” 
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Zegen 
 
We zingen (staand): “Nu breekt je uittocht aan”  

(Slotlied 878) 

 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Tree tree 
What do you think of me 

Tree tree 
What do you see 

When you look at me 
 

Do I amuse you 
Do I confuse you 

Running around and around 
Like I’m used to 

A fast forward movie 
Played at your feet 

At repeat at repeat at repeat 
 

Tree 
There is poetry 
In every breath 

In every bow 
A solemn dignity 

In how you take it slow 
Moving gracefully through centuries 

 
Tree tree 

What do you think of me 
Tree tree 

What do you see 
When you look at me 

 

Tree tree 
You are a mystery 

To me tree 
How can you be 

Both rooted and free 
Tree 

Do you smile at me 
When I climb into your arms 

And we dance together endlessly 
Tree 

Do you feel as close to me 
As I feel to you 

Do you miss me sometimes 
The way you missdistantfamily 

 
Tree tree 

What do you think of me 
Tree tree 

What do you see 
I wonder 

Have you actually 
Noticed me 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 9 oktober 2022 
  

 

 

 
 

Pastoraal Team: 
 

ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel. 020-2390293 

drs. Ardin Mourik, email: ardinmourik@gmail.com, 
 tel. 06-31748529 
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. 

 

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 
 
 

Ontmoetingsbijeenkomst Kastanjeflat 
Op donderdag 13 oktober is er een ontmoetingsbijeenkomst in de  
Kastanjeflat 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 Paaskerk. Dit is de eerste bijeenkomst na de zomer.  
Met vriendelijke groet, Yvonne Licht (tel. 06 22989614) 

about:blank
mailto:ardinmourik@gmail.com
about:blank
about:blank
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Bridging Gaps 
Op zondag 16 oktober zijn er twee buitenlandse theologiestudenten te 
gast in de Paaskerk. 
Op woensdagavond 12 oktober gaan we met hen kennismaken om 
18.30u bij een maaltijd. Aansluitend lezen we de schriftlezing van de 
zondag en spreken we er over door. 
Wie vindt het leuk om bij de maaltijd te zijn? De studenten spreken En-
gels, maar we zullen elkaar helpen om elkaar te verstaan. De diakenen 
zijn er in elk geval, maar een paar mensen extra zou heel mooi zijn! 
Stuur een bericht naar de diaconie of naar  
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
 
 
 

Dankwoord 
Hartelijk dank voor de kaart met vele handtekeningen uit de Paaskerk. 
Bekende en minder bekende namen staan erop! Het is een dierbare 
kaart voor ons en hij heeft een bijzonder plekje gekregen. 
Hartelijke groet, Dick en Annette van Marle 
 
Wat een verrassing dat ik afgelopen zondag de bloemen uit de kerk 
heb gekregen. Een mooi boeket waar ik heel blij mee ben. 
Hartelijke bedankt. Gerry van den Berg 
 
Mevrouw An de Jong wil graag iedereen bedanken voor de mooie bos 
bloemen en het bezoek. 
 
Zo ook mevrouw Annie Hengst. Het was fijn om in moeilijke tijden te 
weten dat er aan je gedacht wordt. 
 
 
 

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Overlijdensbericht 
Zondagmiddag 2 oktober is Wil Kramer, de vrouw van onze organist 
Leo plotseling overleden.  
U bent van harte welkom om afscheid van haar te nemen en te  
condoleren op zaterdag 8 oktober van 11:30 - 12:15 in de Paaskerk.  
Aansluitend zal om 12:30 de afscheidsdienst worden gehouden.  
Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op Westgaarde,  
Ookmeerweg 275. In de koffiekamer aldaar is er gelegenheid tot  
condoleren. 

 
Gebedsgroep 
Wanneer: Woensdag 12 oktober  
Tijd: 19.00 - 20.00 uur 
Waar: Benedenhuis Paaskerk. Van harte welkom! 
  

Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 20 oktober 

Op donderdag 20 oktober bent u weer van harte welkom bij een buurt-
tafel in de Paaskerk. Dit is de eerste buurttafel na een lange, warme zo-
mer. Hoort u deze keer niet bij de 40 deelnemers, dan komt u als eerste 
op de lijst voor de volgende buurttafel  op donderdag 17 november. Wij 
nemen dan contact met u op. Elke keer nodigen we een speciale Am-
stelveense gast uit bij de maaltijd. Deze keer is dat Wilm Merckel, die 
zal spreken over zijn vrijwilligerswerk bij de voedselbank in Amstelveen. 
waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd                    inloop vanaf 17.45, de maaltijd begint rond 18.00 uur  
kosten              € 7,50 voor een maaltijd met dessert en iets te drinken  
opgeven  uiterlijk maandag 17 oktober vòòr 20.00 uur bij de kos-

ters van de Paaskerk, Jacqueline Meij (tel. 06 48750078) 
of Herman van de Kerke (06 57682159) OF via e-mail: 
buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl 

voorkeur als u vegetarisch wilt eten, geef dit dan door bij uw 
opgave 

info                   de kosters van de Paaskerk 

mailto:buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
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Muzikale vesper zondag 9 oktober om 16.30 uur 
Op 9 oktober is er een muzikale vesper om 16.30 uur, waarin een  
selectie uit Händels Bijbelse oratorium Israel in Egypt wordt  
uitgevoerd. De uitvoering van de oratoriumdelen gebeurt door koor en 
orkest van het Bach Ensemble Amsterdam. Ook vocale solisten  
verlenen medewerking. Paulien Kostense dirigeert. 
Het ‘verhaal’ bestaat uit verzen uit de Bijbel over de bevrijding van  
Israël uit de Egyptische slavernij en de daaraan voorafgaande plagen. 
Liturg is ds. Niek Scholten uit Aerdenhout. 
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te 
bestrijden. U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening NL98 
INGB 0008 0729 24 van de Commissie Cantatediensten. 
 
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@planet.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
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Profeet Elisa 
Op de zondagen 16 oktober t/m 20 november staan er lezingen over 
de profeet Elisa op het leesrooster. Boeiende verhalen en tegelijk soms 
weerbarstige teksten! 
Hoe mooi is het dan niet om die samen te lezen, en er met elkaar over 
te spreken? Wat staat er nou eigenlijk? Lees mee met de dominee! 
Op de woensdagen 12, 19 en 26 oktober is er een predikant in de Paas-
kerk om de lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's avonds 
om 20 uur. Op de woensdagen 2, 9 en 16 november is er een predikant 
in de Kruiskerk om de lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's 
middags om 15 uur. 
Zondag 16 oktober is de tekst 2 Koningen 2: 19-25 
 
Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot  
(dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl) of  
ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

Cursus Religieuze kunst 
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze enkele avonden over 
uiteenlopende thema’s: 
- Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie in de  
   17e eeuw 
- Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht en de Dom    
  van Aken 
-Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch 
Daarnaast krijgt u een bonusavond met 
- ‘De zeven zonden’ van Jeroen Bosch (DVD) 
Locatie:  Kruiskerk, 
Datum:  Donderdag 20 oktober, 3 en 17 november, 1 december, 
Tijd:   20.00 – 21.30 uur, 
Leiding:  dr. Anique de Kruijf, kunsthistoricus, 
Opgave:  Renger Prent, (rengerprent@gmail.com /  

06 26 26 04 52) 
Kosten deelname voor vier avonden € 20,00, ter plaatse te voldoen. 
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stg De Regenboog  
De Regenboog is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het 
moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Zij mobiliseren de 
kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo zelfstandig mo-
gelijk mee te doen in de maatschappij. Want Ieder mens verdient een 
waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of 
dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog ge-
looft in een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats 
van tussen wal en schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars 
leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder elkaar 
 
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 Regenboog 

 
Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Missionair werk: Pioniersplekken – nieuwe vormen van 
kerk zijn 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat  
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij 
de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn 
er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart.  
Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de  
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waar  
mensen zich in herkennen. 
 

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/


 

7 

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.Pioniersplekken 
 
 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
9 oktober  10.00 uur ds. Roel Knijff 
16 oktober 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
23 oktober 10.00 uur ds. Bara van Pelt 

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