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Ouderling: Pieter Licht 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
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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: “Toen God de Heer uit ’s vijands macht” 
(Intochtspsalm 126: vers 1 t/m 3) 

 
Onze Hulp en groet 
 
Als drempelgebed:“Wij zoeken in uw huis uw aangezicht” 

(Lied 272: vers 1 en 2) 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
…daarom bidden wij zingend: “Kyrie eleison” (Lied 301e) 

 
We zingen: “Zing van de Vader die in den beginne” 

(Loflied 304: vers 1 t/m 3) 

 
Met de kinderen 
 
We zingen: “Zaaien, maaien, oogsten” 

(Kinderlied 716: vers 1 t/m 3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-8 
 

Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn ko-
ning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want 
de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten beha-
len. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein 
maakt. Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten 
uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de 
vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn 
meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem 
wel genezen.’ Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat 
het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: 
‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’ 
Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend 
sjekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van 
Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik 
mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te 
worden genezen.’ Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, 
scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan 
beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem 
van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een 
conflict met mij!’ Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van 
Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom 
hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal 
hij merken dat er in Israël een profeet woont.’ 

 
We zingen: “Wij zagen hoe het spoor van God” 

(Lied 1000: vers 1 en 2) 
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Schriftlezing: 2 Koningen 5:9-19 
 

Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde 
iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de 
Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein 
zijn.’ Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar 
buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn 
God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou 
strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Da-
mascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren 
in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ 
Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn be-
dienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de 
profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch 
ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer 
rein worden,” moet u dat zeker doen.’ Hierop daalde Naäman af 
naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals 
de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als 
de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met 
zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn op-
wachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Is-
raël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ 
Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, 
leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa 
bleef weigeren. Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw 
dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten 
aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal bren-
gen aan andere goden dan de HEER. Maar ik hoop dat de HEER 
mij het volgende zal willen vergeven: ik begeleid mijn vorst altijd 
als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, 
en ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus 
dat de HEER het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig 
in de tempel van Rimmon.’ 
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We zingen: “Wij zagen hoe het spoor van God” 
(Lied 1000: vers 3 t/m 5) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
We zingen: “Christus die u wilt tooien” 

(Lied 938: vers 1 en 2) 
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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): “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

(Slotlied 416: vers 1 t/m 4) 
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Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Leo Kramer 



 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 30 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. 

 
 

Oogstdankdienst 
Op zondag 6 november is de oogstdankdienst met als thema  
‘dankbaarheid’, waarin we stil staan bij wat we allemaal ontvangen en 
met elkaar kunnen delen. We willen de voedselbank deze zondag extra 
bij u onder de aandacht brengen en vragen u om producten mee te ne-
men. 
Voor wie dat een mooi idee vindt, is het dit keer ook mogelijk een 
maaltijdpakket mee te brengen. Dit kan een kant en klaar gekocht  
pakket zijn, maar ook een zelf samengesteld pakket. U kunt dan een 
recept afdrukken van uw favoriete gerecht (liefst vegetarisch) en de 
ingrediënten daarvoor in het pakket doen. Let op de houdbaarheid: 
de pakketten worden op woensdag 9 november uitgedeeld. 
 
 

 

 

about:blank
mailto:ardinmourik@gmail.com
about:blank
about:blank
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Hoi TD luitjes, 
 
zondag hebben we weer een TienerDienst (TD), deze keer in de Kruis-
kerk. We gaan het hebben over "beroemd zijn" en wie weet komt Hal-

loween ook nog even ter sprake    😊 
 
Nu je toch je agenda trekt: 
 

• zoals in een eerdere mail aangegeven hebben we op zaterdag 5 
november vanaf 16:00 uur  tot uiterlijk 20:00 uur Film & Eten in 
de Paaskerk. We hebben al een paar aanmeldingen, dus geef 
even aan als je van plan bent te komen. 

 
• Voor de ouders: na de TienerDienst op 13 november (in de 

Paaskerk) hebben we een momentje voor (nieuwe) ouders om 
uit te leggen hoe we een TD voorbereiden en uitvoeren. Dat is 
natuurlijk in "onze" hoekzaal beneden. 
Ook zijn we benieuwd naar de verhalen zoals jullie tienders 
deze diensten beleven. 
We zullen het niet te lang houden, tenslotte is er om 12 uur in 
de Paaskerk een koffieconcert waar ondergetekende de tech-

niek moet verzorgen    😉 
 
 

 
Hartelijke groeten namens de TD leijding, 
Liesbeth, Geert-Jaap, Hans & Anko 
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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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Boekpresentatie ‘Geld en Go€d’ 
Wegens corona ging de avond op 4 oktober niet door, een herkansing 
vindt plaats op dinsdag 1 november! 
 
Op dinsdag 1 november 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 Goed’ gaat hij dieper in op die thema’s en deelt hij niet 
alleen zijn eigen mening, maar vooral ook wat Mozes en Jezus te  
zeggen hebben. Het wordt vast een mooie avond! Welkom vanaf 
19.30u , aanvang 20u in de Paaskerk. Toegang vrij, bijdrage naar  
draagkracht. 
 

 
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. 
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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  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. 
 
 

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 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.  
 
Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot  
(dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl) of  
ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
 

 
 

mailto:rengerprent@gmail.com
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Stg Derde Wereldhulp  
 
SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van 
Vijayawada aan de oostkust van India.  
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar 
het kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk.  
Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met   
tikkie 1e 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 overmaken op rekeningnummer 
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v Derde Wereldhulp 
 

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 tikkie 2e collecte 
 

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
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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 over maken op rekeningnummer  

NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk 

 

Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

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

https://pga-b.nl/home/givt-app/
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