
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 11 december 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. 

 

Sing-in 2022: zondag 18 december 
 
Zal dit jaar er weer een ouderwetse Sing-in gehouden kunnen worden? 
Geen 1 ½ meter bij koor en bezoekers en wat zal een volle kerk weer 
mooi zijn! 
Dit jaar zal het feest plaatsvinden op zondagmiddag 18 december 2022 
om 13.30 uur. 
Een uur vroeger dan gebruikelijk i.v.m. de finale WK voetbal. 
Medewerking van het koor Anthem. Peter van Dongen, vleugel. Cees 
Verschoor, orgel. 
Ds. Barbara de Groot voor de gedichten of verhalen.  
Dirigent: Leo Kramer.  
Er zijn mooie bekende kerstliederen die u kunt meezingen. 
In de pauze: glühwein. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Leo Kramer 
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Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 15 december 
 
Op donderdag 15 december bent u weer van harte welkom bij de  
buurttafel in de Paaskerk. We hebben plaats voor 40 deelnemers.  
Hoort u deze keer niet bij de 40 gasten, dan komt u als eerste op de lijst 
voor de volgende buurttafel op donderdag 19 januari. Wij nemen dan 
contact met u op.  
Elke keer nodigen we een speciale amstelveense gast uit bij de maaltijd. 
Deze keer is dat criminoloog Gert Jan Slump die zal vertellen hoe recht-
vaardigheid een centrale rol speelt in zijn leven en werk. Hij gaat met 
name in op strafrecht en herstelrecht. 
 
waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd                    inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond  

18.00 uur  
kosten              € 7,50 voor een maaltijd met dessert en iets te drinken  
opgeven  uiterlijk maandag 12 december vòòr 20.00 uur bij de 

kosters 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 
 
 

Kerstconcert Choir of Clare College uit Cambridge 
Donderdag 22 december om 19.30 uur zal het beroemde Choir of Clare 
College uit Cambridge in de Kruiskerk een kerstconcert geven met als 
titel A Spotless Rose. In 2016 en 2019 was dit koor ook bij ons te gast. 
Iedereen die toen het concert bezocht, zal het beamen: het koor is van 
wereldklasse! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Kruiskerk:  
www.kruiskerk-amstelveen.nl Nadere informatie is te verkrijgen via de 
mail: concert@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch: 020-6434405. 

mailto:buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
mailto:concert@kruiskerk-amstelveen.nl
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AdventPakjesActie 2022 
 
Vandaag gaan we aan de slag met alle ingebrachte spullen voor de 
dak-en thuislozen in Amsterdam. 
Dit alles gebeurt dit jaar in de Kruiskerk. Mocht u nog iets willen 
inleveren in de vorm van toiletartikelen dan kan dit nog voor de dienst 
zondag in de Paaskerk of  na de dienst tot 12.30 uur in de Kruiskerk. 
 
Hartelijke groet, 
Nienke van der Heiden en Selma van Ee. 

 
Toelichting en gedachten bij het paarse kleed. 
 
In de advent tijd hangt het kleed over de tafel in de Paaskerk. 
 
In onze duistere wereld, 
Waar steeds het kwaad de kop op steekt, 
Met symbolen als slangen en het kruis, 
Komt het Lam van God,Jezus. 
 
Hij stapt uit het hemelse licht, 
Met zijn voeten in de vuilnisbelt, 
Die wij van onze aarde gemaakt hebben. 
 
Het Lam,symbool van nieuw leven, 
Brengt licht,om een nieuw begin te zien. 
Een nieuwe levenswijze, 
Zoals God het bedoeld heeft 
 
Gera Stronkhorst 
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Bloemengroet 
 
Wij waren zeer verrast de bloemengroet van de kerk te mogen  
ontvangen. Omdat wij om fysieke omstandigheden de diensten in de 
kerk voorlopig niet kunnen bijwonen, geeft dit een teken van  
verbondenheid met de kerk. Een zeer dankbaar gevoel! 
Hartelijke groet, 
De heer en mevrouw Wermink 

 
 

Oproep van de beroepingscommissie 
 
Zoals u weet is er een vacature ontstaan na het vertrek van ds. Werner 
Pieterse. Daarom zijn we op zoek naar een voltijds predikant. 
  
Nu de profielen van de gemeenten en de predikant zijn vastgesteld 
vragen wij u om mee te denken. 
De informatie over de vacature is terug te vinden op de website van de 
kerk (zie onderstaande link)  
https://pga-b.nl/vacature-predikant/ 
  
Kent u een predikant, die past bij dit profiel en zou u het een goed idee 
vinden dat deze predikant naar onze gemeente komt? 
Geeft u dan de naam en de reden waarom het zou passen aan ons 
door via een email aan beroepingscommissie@pga-b.nl  
vóór 18 december 2022. 
  
Namens de beroepingscommissie hartelijk dank, Alice Stronkhorst 
 
 
 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpga-b.nl%2Fvacature-predikant%2F&data=05%7C01%7Cscribaak%40pga-b.nl%7C3cd6746469b64de6508908dad2038dae%7C6165b6b05a6d48de8f2f87674a9c6ec2%7C0%7C0%7C638053209944897275%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=d3iSbZUG6zqmTNeRmceu2KjqtMD%2B7k8KSY0RmNXRkQI%3D&reserved=0
mailto:beroepingscommissie@pga-b.nl
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Inschrijven voor het kerstdiner op tweede kerstdag in de 
Paaskerk  
 
Dit jaar zal voor de zevende keer het kerstdiner georganiseerd worden 
in het benedenhuis van de Paaskerk en wel op tweede kerstdag  
(maandag 26 december). Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom voor 
een hapje, een drankje en een spelletje. Het kerstdiner (een Italiaans 
buffet met koffie aan het einde) daarop volgend zal omstreeks 18.00 uur 
beginnen en is om 20.30 uur afgelopen. Voor deel-
name aan het kerstdiner wordt een eigen bijdrage van 
€ 25,- gevraagd (een hogere bijdrage of eventueel een 
lagere bijdrage is geen probleem). 
  
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk maandag  
12 december a.s. 
 
Iedereen is van harte welkom. Er is een maximum van 
40 personen voor het diner. Voor een ieder die niet in 
de gelegenheid is om met eigen vervoer te komen, 
bestaat er de mogelijkheid om gehaald en thuis gebracht te worden. 
____________________________________________________ 
U kunt zich opgeven door het invullen van een strookje op het  
inschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u vinden bij beide uitgangen 
van de kerkzaal. 
____________________________________________________ 
U kunt ons ook een briefje of e-mail sturen waarin u de volgende gege-
vens vermeld: aantal personen, na(a)m(en), adres, postcode, telefoon-
nummer, e-mail adres, speciale (dieet) wensen. Geef hierbij ook aan of 
u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om opgehaald te worden en 
of u gebruik maakt van een rollator. 
U kunt uw brief of e-mail versturen naar:    
Yvonne Licht Saturnus 23 1188 EA Amstelveen    
tel: 020 - 4417297 / 06 - 2298 9614     
yvonnevanhalem54@hotmail.com  

mailto:yvonnevanhalem54@hotmail.com
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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? 
LET OP: Op 25 december en 1 januari kunnen er geen levensmiddelen 
voor de voedselbank worden ingeleverd. De voedselbank is dan  
gesloten. 
 

 

Gemeentefeest  
De feestcommissie nodigt u uit voor het gemeentefeest op  
7 januari 2023. Details vindt u in de uitnodigingbrief.  
Deze brief zit in de orde van dienst of bij de uitgangen van de kerk. 
We hopen dat er veel gemeenteleden komen. 
Om enig idee te hebben van het aantal gemeenteleden hopen we dat 
u zich, middels het op de brief aanwezige strookje, opgeeft. 
  
Dit strookje kunt u inleveren in de doos op de bar beneden. 
Ieder gemeentelid is welkom! 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 
achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun be-
staan in Nederland is nog jarenlang 
onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan hon-
derd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, 
muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de 
veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten 
tot bloei te laten komen. 
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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 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v  KIA asielzoekerscentra 
 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Communicatie in onze gemeente 
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten 
onze doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler 
onder de aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons 
kostbaar en waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk 
was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de 
hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende aan-
pak. Nu is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en 
nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren 
willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de op-
brengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud van de 
website, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving be-
taald. 
 
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/ 

https://tikkie.me/pay/PGAB/uQPhrZcZhi2DEQ5Lg64E1H
https://tikkie.me/pay/PGAB/uQPhrZcZhi2DEQ5Lg64E1H
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/tqbJnCzrcZMoNop227qorT
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. communicatie 
 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  

 
Agenda Kerkdiensten 
 
11 december 10.00 uur    Ardin Mourik, prop. 
18 december 10.00 uur    ds. Barbara de Groot 
24 december kinderkerstfeest 16.30 uur Ardin Mourik, prop. 
24 december kerstavond 21.30 uur  ds. Barbara de Groot 
25 december één dienst om 10.00 uur Nienke van der Heiden en 

ds. Barbara de Groot 
 


