
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 18 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. 

 

Aktie Vrijheidsbrief 

Deze maand schrijven wij voor een gedegen onderzoek 

naar de dood van Keren-Happuch Akpagher. Zij was 14 

jaar toen ze hoogstwaarschijnlijk verkracht werd op haar 

kostschool in Nigeria. Enkele dagen later overleed ze aan 

de complicaties. Elk jaar krijgen in Nigeria zo’n 2 miljoen 

vrouwen en meisjes te maken met seksueel geweld. Slachtoffers doen 

zelden aangifte en aangiftes leiden zelden tot vervolging. Ook krijgen 

slachtoffers weinig medische en psychische hulp. In de te schrijven 

brief roepen we de minister van Justitie van Nigeria op om een  

gedegen politieonderzoek te starten naar Kerens dood. 

De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop.  

Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent 

u aan “stuur een mail! @”. 
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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 

 
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. 

 
Bloemengroet 
Mevrouw Hulscher was zeer verrast dat zij, via de dienst op TV, haar 
naam hoorde noemen in de kerk voor de bloemen. Zij ervaart dat zij 
erbij hoort en is er heel blij mee en wil daarvoor heel hartelijk dankzeg-
gen.  
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Kinderkerstfeest zaterdag 24 december 16.30 uur 
De kleine engel weet zeker dat er iets belangrijks gaat gebeuren.  
De engel zoekt en zoekt….en dan…wat gebeurt daar? 
Kom jij ook kijken? 
Welkom in de Paaskerk bij het kerstverhaal met bekende kerstliedjes. 
 

Lichtjestocht vrijdagavond 23 december 
Op vrijdagavond 23 december is er een lichtjestocht voor kinderen en 
hun ouders of verzorgers. 
Onderweg kunnen de deelnemers het kerstverhaal beleven. Ze ont-
moeten Romeinen, herders, engelen en de wijzen uit het oosten.  
De route eindigt in de stal bij Jozef en Maria en het kindje Jezus. 
Deelnemers kunnen tussen 18.30 en 19.15 uur aan de lichtjestocht be-
ginnen vanaf de Kruiskerk. Het eindpunt is de Pauluskerk. Bij het eind-
punt staat ook warme chocolademelk met wat lekkers klaar. 
Deelnemers worden opgeroepen een eigen lampje mee te nemen. 
Voor meer informatie zie: geloveninamstelveen.nl/lichtjestocht 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Jeugddiaconaat 
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee.  
Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkacti-
viteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de ge-
meente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en  
jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om 
diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en 
jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen? 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e col-
lecte U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v  jeugddiaconaat 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/uQPhrZcZhi2DEQ5Lg64E1H
https://tikkie.me/pay/PGAB/uQPhrZcZhi2DEQ5Lg64E1H
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Jong Protestant: Ontdekken wat kerst betekent 
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor 
zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen zij de engelen 
hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen zij de ster volgden? 
Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkor-
ganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de 
personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen 
hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Zo ervaren 
ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en leren ze waarom God 
zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een 
leven van vrede mogelijk maakt. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2e collecte  U kunt uw gift over maken op rekeningnummer  
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. jong protestants 
 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  

Agenda Kerkdiensten 
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 

https://tikkie.me/pay/PGAB/tqbJnCzrcZMoNop227qorT

