
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 25 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. 

Gedachten bij het Witte Antependium    
Dit kleed wordt gebruikt bij twee grote feesten namelijk bij 
het Kerstfeest en bij het Paasfeest. 
 
Wit en goud zijn de kleuren die het licht het meest benaderen. 
Kerstfeest is het feest van het komende licht.  
Jezus, het Licht der wereld. 
 
Verder zien we op het kleed drie symbolen; 
1 Het symbool van de Vis(Ichtus),wat betekent; Jezus Christus Gods Zoon  
  Redder. De vis ,was een herkenningsteken onder de vroege Christenen. 
  (We zien het nog weleens achter op auto’s of bij brievenbussen) 
2 Links zien we het Christus monogram (een grote P met een X ) 
3 Rechts het Kruis.    

Gera Stronkhorst 
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De AdventPakjesactie was een groot succes!  
 
Ook dit jaar hebben ontzettend veel mensen hun best gedaan om deze 
actie meer dan te laten slagen. We hebben grote hoeveelheden  
ondergoed, sokken, zelfgebreide mutsen en sjaals en  
verzorgingsproducten mogen ontvangen. Dank daarvoor!!  
Ook dank aan iedereen die geholpen heeft met het maken van de 
kerstpakketjes voor Inloophuis Makom en het vullen van de dozen 
voor Stichting Stoelenproject. Bijzonder was dit jaar ook dat de  
diaconieën van alle gemeenten binnen de PGA-B hun medewerking 
hebben verleend. Er zijn dus enthousiast spullen verzameld in de  
Kruiskerk, Paaskerk, Pauluskerk én Pelgrimskerk. Daar waren we heel 
blij mee! Inloophuis Makom en Stichting Stoelenproject hebben de 
ingezamelde spullen met grote dankbaarheid in ontvangst genomen. 
Makom zal een kerstmiddag organiseren waar de kerstpakketjes  
uitgedeeld worden, Stichting Stoelenproject verdeeld de spullen  
gedurende het gehele jaar over haar bezoekers en deelt ook  
producten met de Voedselbank. Volgend jaar zeker weer! 
 

Gemeentefeest op zaterdag 7 januari 2023 
De feestcommissie nodigt u uit voor het gemeentefeest op  
7 januari 2023. Details vindt u in de uitnodigingbrief. Deze brief ligt 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, met het op de brief aanwezige strookje, opgeeft.  
Dit strookje kunt u inleveren in de doos die onder aan de trap staat. 
Ieder gemeentelid is welkom. 
Ook kunt u zich tot 3 januari per email aanmelden via  
hansvanleeuwen123@ziggo.nl 
  
Als u vragen heeft kunt u die stellen aan Hans van Leeuwen  
06 42461801 
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Gebedsdiensten 31 december en 1 januari 
De dienst op zaterdag 31 december zal in de vorm van een  
avondgebed verlopen. Evenzo de dienst op zondag 1 januari.  
Deze is in de vorm van een ochtendgebed. 

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

Sta op voor kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situa-
tie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met pro-
blemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt 
somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen 
deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee 
met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2022 
maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerst-
project wordt. 
 
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 Amstelveen-Buiten-
veldert, o.v.v  Kinderen in de Knel 
 
 
 
 
 

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/
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Wijkwerk 
Deze kersttijd grijpen wij aan om voor elke wijk te collecteren voor de 
muziek in de kerk. Voor het orgel, voor het koor, de cantorij of de in-
strumentalisten. Want wat is een kerstviering zonder muziek en dus 
zonder musici? Dat muziek in de kerk ons veel waard is, mag blijken uit 
de opbrengst van deze collecte. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2e collecte Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mo-
biele 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. wijk-
werk 
 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  

 
Agenda Kerkdiensten 
25 december één dienst om 10.00 uur Nienke van der Heiden en 

ds. Barbara de Groot 
 
31 december: 19.30 uur Avondgebed  ds. Barbara de Groot 
1 januari  10.30 uur Ochtendgebed  Kruiskerk 
8 januari  10.00 uur  ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/tqbJnCzrcZMoNop227qorT
https://pga-b.nl/home/givt-app/

