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Opgang 

orgelspel 

aansteken van de kaarsen  

bemoediging: 

o Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a en niet laat varen het werk  
 dat zijn hand begon. 
 

 

 



drempelgebed: 

o God, U bent voor ons als een pad in de 
zee, 

a als een baken in de nacht, 
o als water in de woestijn, 
a als brood uit de hemel. 
o Wees dan ook bij ons, 
a nu wij bijeen zijn als uw gemeente.  

Amen.  
 

introïtus: psalm 33: 1 en 3 

 

groet: 

v De Heer zij met u. 
a Ook met u zij de Heer. 
 

v Laat ons de Heer om ontferming 
aanroepen 
voor de nood van de wereld  
en laat ons zijn Naam prijzen, 

a want zijn barmhartigheid  
 redt van de dood. 
 

Kyrië en Gloria: 299e 



Tekst en uitleg 

gebed  

1e schriftlezing: Exodus 15:22-27, 16:1-5 en 
13-20 (lector) 

lied: psalm 136: 1, 8, 12 en 13 

2e schriftlezing: Johannes 21: 1-14 (lector) 

lied: 644: 1, 3, 4 en 5 

verkondiging 

stilte 

lied: 816 

 

Gaven en gebeden 

mededelingen 

 

inzameling van de gaven:  

- 1e collecte voor de Diaconie: Stichting Stap 
Verder 

- 2e collecte voor de Kerk: Eredienst en 
pastoraat in onze gemeente 

 



dankgebed 

voorbeden, steeds besloten met: 

v Zo bidden wij samen: 

a: 

stil gebed  

Onze Vader 

 

Zending en zegen 

slotlied: 659: 1, 4, 5 en 6 

wegzending 

zegen, beantwoord met: 

 



(kort) orgelspel 

========================== 

Toelichting op de 1e collecte 

Stichting Stap Verder 
Stap Verder is een plek waar mensen kennis 
en informatie kunnen halen over de 
Nederlandse samenleving. De missie van 
Stap Verder is dat bewoners van Amsterdam 
Zuidoost tot hun recht komen. Dat wil 
zeggen dat mensen toegang krijgen tot 
kennis die zij nodig hebben om een 
menswaardig bestaan op te bouwen. 
Nederland heeft de Verklaring van de rechten 
van de mens ondertekend. Maar het is niet 
altijd gemakkelijk om in Nederland je rechten 
te krijgen. Dat geldt zowel voor bewoners die 
in Nederland geboren en getogen zijn, als 
voor nieuwkomers.  

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 0000 5268 33, 



t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap verder 

Toelichting op de 2e collecte  

Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - 
Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en 
Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat 
we uit Gods liefde mogen leven en die al 
delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek 
naar verbinding tussen geloof en het 
alledaagse leven. Hier zetten we ons met 
onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze 
wekelijkse vieringen en door onze financiële 
steun om vieringen in de Vreugdehof te 
continueren; voorts door om te zien naar 
elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, 
hoop en liefde. Onder andere met uw 
bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit 
bekostigen.  

U kunt ook direct een bedrag (online) 
overmaken met 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. Eredienst 

 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood. 

Geef uw oude kleding een nieuwe 
bestemming. Deze jaarlijkse kleding 
inzameling wordt gehouden op zaterdag 29 
april a.s. van 9.30 tot 12.00 uur. U kunt uw 
kleding en schoenen (draagbaar en schoon ) 
in gesloten zakken of dozen afgeven. Brillen 
graag apart inleveren. De opbrengst is dit 
jaar bestemd voor Ethiopië om kindersterfte 
te verminderen (Zorg voor moeder en kind). 
INZAMELPUNT: DE GOEDE HERDER, 
HOOFDINGANG van Boshuizenstraat 420. 

 

Aankondiging van een PGA-B brede 
gemeentevergadering in het kader van 
het beroepingproces 

De drie wijkkerkenraden en de Algemene 
Kerkenraad hebben op maandag 17 april 
2023 in een gezamenlijke vergadering de 
voordracht van de beroepingscommissie voor 
een te beroepen predikant overgenomen. De 



predikant zal zowel werkzaam zijn in de 
Paaskerk als in het geheel van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. In een gemeentevergadering 
op dinsdag 2 mei 2023 om 20.00 uur in de 
Paaskerk vragen wij uw instemming met het 
beroepen van deze predikant. 

Alle kerkenraden nodigen u van harte en met 
nadruk uit om deze voor onze gemeente 
belangrijke vergadering bij te wonen. 

 

 

voorganger: ds. S. Lanser 
organist: dhr. B. ‘t Hart 

ouderling: mw. S. Langbroek 
diaken: mw. A.G. Visser 
lector: mw. S. Langbroek 

 

Volgende week zondag gaat ds. De Vries om 
10.00 uur voor. 

agenda voor komende week 

wo 26-4 
09.30 

Goede Herder 
morgengebed 



 


