
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 8 januari 2023 
  

 

 

 
 

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. 

 
Themaviering 15 januari “wederzijdse verwachtingen” 
Met het binnenblad kunt u alvast nadenken over het thema en zich 
voorbereiden. Wij hopen op een inspirerende dienst. 
 

 

Sing Inn 
Op woensdag 18 januari is er weer een Sing Inn in de Kruiskerk.  
We ontmoeten elkaar om 13.30 uur met koffie, thee en kennismaking. 
Daarna nemen Peter van Dongen en Henk van der Meulen u mee langs 
een aantal bekende of minder bekende liederen. Ook gaan we graag in 
op suggesties van de deelnemers als die in het Liedboek staan.  
 
In verband met het aantal te drukken bladen is het fijn als u zich van te 
voren opgeeft bij Henk van der Meulen (scriba@kruiskerk-amstel-
veen.nl of 06 55174089). Maar gewoon binnenlopen mag ook! 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
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 Erwtensoepmiddag voor senioren op woensdag 18 januari 
 Op woensdag 18 januari organiseert de diaconie weer een  
ontmoetingsmiddag voor senioren in de Paaskerk. Aanvang 12.30 uur. 
Na een welkomstdrankje kunt u genieten van een heerlijke erwten- of 
vegetarische soep. Na het eten kunt u gezellig napraten met elkaar 
en/of deelnemen aan  allerlei spelletjes. 
De middag duurt tot + 15.00 uur. 
 
In verband met de catering willen we graag tijdig, d.w.z. uiterlijk  
vrijdag 13 januari weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. 
Aanmelden kan met het inschrijfformulier (dit ligt bij de ingang), tele-
fonisch: 06-10174428 of per email: marjovalkier@hetnet.nl 
 

Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 19 januari 
Op donderdag 19 januari bent u weer van harte welkom bij de buurtta-
fel 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 vol-
gende buurttafel op donderdag 16 februari. Wij nemen dan contact met 
u op. Elke keer nodigen we een speciale Amstelveense gast uit bij de 
maaltijd. Deze keer is dat Evelien Groot, die zal spreken over haar erva-
ringen bij vluchtelingenwerk.  
 
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 16 januari vòòr 20.00 uur bij de kos-

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

Voedselbank Amstelveen 
Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment, 
ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag in-
komen in onze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd 
op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit, 
brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen.  
Via landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen 
we producten.  Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kun-
nen samen stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen. Uw 
collecte bijdrage wordt hieraan besteed.   
 
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  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  voedselbank 
 
 
 

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 en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform 
bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar  
kijken. 

https://tikkie.me/pay/PGAB/9jU4RxhTrqbpjjLxVw8jrL
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/


 

4 

Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen. 
 
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 31 65 23 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wijkwerk 
 
Eerste collecte   Tweede collecte  

  

 
Agenda Kerkdiensten 
8 januari  10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
15 januari 10.00 uur ds. Barbara de Groot Themaviering 
22 januari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
29 januari 10.00 uur ds. Harmen de Vries 

https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg
https://pga-b.nl/home/givt-app/

