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Het beeld geeft het moment weer waarop Christus van het kruis ge-
haald is en op de schoot van Maria ligt. Maria’s rechterarm en rech-

terhand ondersteunen het bovenlichaam, terwijl haar linkerhand 
het lichaam als het ware presenteert aan de toeschouwer en hem 

oproept tot verering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Bert Kozijn 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Selma van Ee & Marjo Valkier 
Voorlezer: Willem Pel 
Muziek: Peter van Dongen  
Koor: 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: “Dit is een morgen als ooit de eerste” 
(Intochtslied 216: vers 1 t/m 3) 

 
Groet en Onze Hulp 
 
Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 
Loflied: “Maaltijd van vreugde” uit: Zangen van zoeken en zien  

(Lied 636: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2, 4 en 5) 
 

1. Maaltijd van vreugde, licht overgoten, 
stralend staat alles voor ons klaar, 
zegenend groeten wij elkaar, 
cirkel van mensen, tafelgenoten. 
 

2. Maaltijd van liefde, hier zijn wij samen, 
eten van wat de aarde geeft, 
voelen de goedheid die hier leeft, 
lichaam en geest, zij komen op adem. 
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3. Maaltijd van rust, vertel je verhalen, 
luister naar wat je wordt verteld, 
spreek van je vreugden, wat je kwelt, 
zo kunnen wij Gods liefde vertalen. 
 

4. Maaltijd van delen, laten we geven, 
aandacht en warmte aan elkaar, 
tijd en geduld, een stil gebaar, 
woorden waarmee je voortkunt in ’t leven. 
 

5. Maaltijd van vrede, Gods Geest gaat komen. 
Op lichte voeten komt Zij aan, 
trekt met ons mee door ons bestaan 
van alledag, bezielt onze dromen. 

 

tekst: Marijke de Bruijne 
melodie: Eileen Silcocks 
koorpartijen: Leo Kramer 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: 2 Koningen 4:8-18 en 31-38 
 

Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname 
vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan 
ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei 
tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is 
beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem 
maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, 
dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’ Toen Elisa op een 
dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het 
voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw 
te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was geko-
men zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen 
in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we 
voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ 
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Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 
Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi ant-
woordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ Toen zei 
Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deur-
opening staan en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een 
zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, 
‘spiegel uw dienares toch niets voor.’ Maar de vrouw werd zwanger en 
precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het 
kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, 
die met de maaiers op het land was, 
 

Gechazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jongen gelegd, 
maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en ver-
telde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij 
het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij 
ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de 
HEER. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, 
met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen 
op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het 
lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer 
heen en weer, en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk 
niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen. ‘Roep de moeder,’ 
riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven 
kwam zei Elisa: ‘U kunt uw zoon meenemen.’ De vrouw kwam de kamer 
binnen, viel aan Elisa’s voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze 
haar zoon op en ging de kamer uit. Elisa ging terug naar Gilgal. Er 
heerste in die tijd hongersnood in het land. Toen hij een keer met de 
leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op 
een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen 
te bereiden. 

 

We zingen: “Wij zoeken hier uw aangezicht” 
(Lied 281: vers 1, 3, 4, 7, 9 en 10) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 

DIENST VAN DE TAFEL 

Tafelgebed 
 

(….) 

 
Cantorij zingt: “Brood op tafel” uit: Zangen van zoeken en zien 

(Lied 633: vers 1, 2 en 3) 
 

1. Brood op tafel, een hand gevuld  
met wat in het leven geen uitstel duldt:  
de honger stillen iedere dag,  
gewoon wat een mens niet ontberen mag. 
 

2. Beker met wijn, een vredeswens, 
elkaar begroeten van mens tot mens: 
verbonden worden met iedereen  
want wie houdt het uit moederziel alleen? 
 

3. Maaltijd houden met Hem die sprak 
en zich in zijn leven tot voedsel brak: 
kom samen eten, drink van de wijn 
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn. 
 

tekst: Henk Jongerius 
zetting:  The English Hymnal 
koorbewerking: Leo Kramer 
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(….) 
 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit 
tot mijn gedachtenis.  
Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesp-
roken, hem rondgegeven en gezegd, drinkt allen daaruit, deze beker is 
het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot 
mijn gedachtenis. 
Zijn dood gedenken, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst ver-
wachten wij.  

 
We zingen: “Moge het delen van dit brood”  

(Lied 652; uit: Zangen van zoeken en zien) 
 

Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons hart versterken: dat wij vol hoop meewerken 
aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht en waardigheid 
en liefde is voor al wat leeft. 

 
Maranatha 
 
Laten wij dan samen het Onze Vader bidden 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-

ninkrijk 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. 

 
Vredegroet 
 
 



 
8 

De gemeenschap van brood en beker 
 

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van 
Christus. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zege-
nen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. 

 
Laat ons de heer, die ons aan zijn tafel heeft ontvangen, nu  
samen dankzeggend prijzen met de woorden van ons slotlied: 
 
Slotlied: “Kom, laten wij van tafel gaan” 

(vers 1 en 2 cantorij, vers 3 en 4 allen) 
 

1. Kom, laten wij van tafel gaan,  2. Zo begenadigd laten wij 
nu Christus ons heeft aangeraakt. eendrachtig volgen in zijn spoor, 
Met Hem gestorven, opgestaan  in woord en daad getuige zijn, - 
zijn wij, met liefde heelgemaakt. Hij gaat in hoop en vrees ons voor. 
 

3. Met liefde zijn waar mensen zijn,  4. Geef ons de moed, Gij Levende, 
is ons geheim dat moet gedeeld, die pelgrimsweg weer aan te gaan. 
het werk dat Hij heeft ingezet,  De dag van morgen daagt ons uit 
ons hier in handen heeft gespeeld. om nu al vrolijk op te staan. 

 

tekst: Sytze de Vries, 
naar Fred Kaan 

melodie: traditioneel Zwitsers 
zetting: The English Hymnal 

 
Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 

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

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 23 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. 

 

Ontmoetingsbijeenkomst 
Op woensdag 26 oktober komen we weer bijeen voor een  
ontmoetingsbijeenkomst in de Bolder.  
We beginnen om half drie en Eric Citroen zal er bij aanwezig zijn.  
Contactpersoon Berend van Stal, tel.06-29566464. 
Van harte welkom. 
 

Bedankkaart ds. Gert Jan de Bruin, 
Wij ontvingen een kaart uit Assisi van ds. Gert Jan de Bruin. Hij schrijft 
hierin dat zijn afscheidscadeau “uitgepakt” is en dat hij alle gevers 
graag nogmaals wil bedanken. 
Hij heeft een reis gemaakt naar Assisi, een bezinningsreis die georgani-
seerd was door de Franciscaanse samenwerking. Hij heeft daar een 
hele goede week gehad. 
Vriendelijke groeten, 
Elly Merckel-Timmer 
 

about:blank
mailto:ardinmourik@gmail.com
about:blank
about:blank
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Hoi allemaal! 

 Zondag 6 november is er weer Kliederkerk!! 
Deze keer duiken we met elkaar in het verhaal van  

‘De verlamde man en zijn vrienden’. 
  

Jezus is in de stad!  
Vier mannen willen hun verlamde vriend graag bij Jezus brengen, 

maar het is veel te druk bij het huis waar Jezus spreekt. 
Ze kunnen niet meer naar binnen.. Hoe moet dat nu? Dan bedenken ze 

een oplossing: 
als het niet via de deur kan, dan maar via het dak! 

  
Wil jij samen met ons meer te weten komen over het verhaal van  
De verlamde man en zijn vrienden? 
Beleef het verhaal op zondag 6 november tijdens Kliederkerk Amstel-
veen (Augustinuspark 1),van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten). 

  
Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)    ouders 
die samen door middel vancreatieve, sportieve en gekke activiteiten 

Bijbelverhalen willen ontdekken. 
  

Opgeven kan vóór donderdag 3 november bij jeugdwerker Nienke van 
der Heiden, 

kliederkerk@pga-b.nl / nienke@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76 
  

Zijn jullie erbij?? Hopelijk tot dan! 
Groeten van alle vrijwilligers, dominee Barbara en 

 jeugdwerker Nienke 

 

 
 

mailto:kliederkerk@pga-b.nl
mailto:nienke@pga-b.nl
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Nieuwe leden/projectleden gevraagd  bij Alegria 
Koor Alegria, dat iedere week in de Paaskerk repeteert, doet  
regelmatig aan projecten. Dat is in een afgebakende tijd één concert 
voorbereiden.  Begin november starten we met zo’n project,  
het Requiem van Luigi Cherubini, . We hebben er al aan geproefd en 
het ziet er leuk uit. Hoort er leuk uit, eigenlijk. Op 19 maart2023 gaan 
we het uitvoeren, in de Paaskerk in Amstelveen. 
Je kan meedoen, daar willen we je voor uitnodigen. Vijf maanden 
elke donderdagavond repeteren, ook hier in de Paaskerk. Zelf zijn we 
met zo’n 20 mensen, dit Requiem is mooi als het wat robuuster wordt 
uitgevoerd. En het is leuk om te doen.  Iedere stemsoort kan meedoen, 
zo laagdrempelig zijn we wel.  
Kom eens luisteren op donderdag om 20.00 uur. Of bel onze voorzitter 
Ginus Trof op 06 5268 4142. Mij mag je ook bellen: 06 14548785  
Leuk als je mee doet. 

 
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 7 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. 

mailto:rengerprent@gmail.com
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Samenstelling van de beroepingscommissie 

De beroepingscommissie voor het beroepen van een nieuwe predikant 
voor de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert bestaat 
bestaat muit de volgende leden:  

• Uit de Kruiskerk: Aart Appelhof, Mareke Kniep en Geert Jaap 

Welsing; 

• Uit de Paaskerk: Dorien Keus/Ronald van Steden, Carla Ver-

woerd en Hans Wesdorp; 

• Uit de Pelgrimskerk: Heleen Zweers; 

• De voorzitter is Alice Stronkhorst. 

Namens de PGA-kerkenraad en de drie wijkkerkenraden wens ik de be-
roepingscommissie Gods zegen toe in het beroepingsproces. 
Pieter Licht, scriba PGA-B kerkenraad 

 
Gebedsgroep 
Wanneer: woensdag 26 oktober  
Tijd:19.00-20.00 uur 
Waar: Benedenhuis Paaskerk. 
Van harte welkom! 
 

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 mid-
dags om 15 uur. Zondag 16 oktober is de tekst 2 Koningen 2: 19-25 
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Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot  
(dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl) of  
ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

Bewonersvereniging Uilenstede (VBU) is op zoek naar oud-
bestuursleden.  
 
Vanwege een aankomend jubileum is de bewonersvereniging van Ui-
lenstede (VBU) op zoek naar oud-bestuursleden. Heeft u ooit bestuur 
gedaan bij de VBU of kent u iemand die dit gedaan heeft, geeft deze 
gegevens dan door aan Froukje van Lieshout via  
studentenwerk@pga-b.nl. Zij zal de gegevens doorgeven aan de VBU.  
 
Hartelijk dank!  
Froukje  
(studentenwerker Uilenstede) 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Drugspastoraat  

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het 
kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s 
van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is 
moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. 
Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de ge-
bruikers, voor hun omgeving. 

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, 
over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugs-
handel. Maar over één ding zijn we het eens: Wie in nood is geraakt, 
moet hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is. 

mailto:studentenwerk@pga-b.nl
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We gaan belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. We 
staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig 
hebben. We bieden niet zozeer directe hulp maar wijzen eerder de 
weg naar de hulpverlening. 

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 Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v drugspastoraat 
 

 
 
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 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/ 
 

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


 

7 

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 
23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Ere-
dienst en Pastoraat 

 

 

Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
23 oktober 10.00 uur Bert Kozijn 
30 oktober 10.00 uur drs. Ardin Mourik 
6 november 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
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