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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 de Oekraïense Oleksandr 
Marchenko die eind 2018 in het oosten van Oekraine werd 
ontvoerd en maanden opgesloten zat in een ondergrondse 
cel. In november 2020 legde een Russische rechter hem 10 

jaar cel op, waarschijnlijk alleen maar omdat hij Oekraïne steunt. Hij zegt 
dat hij werd gedwongen te bekennen dat hij een spion was. Omdat hij 
schildklierkanker heeft gehad, heeft hij dagelijkse medicatie en maande-
lijkse bloedtesten nodig. Maar deze krijgt hij niet. In de te schrijven brief 
roepen we de directeur van de gevangenis op Oleksandr Marchenko on-
middellijk de medische hulp te geven die hij nodig heeft. Ook moet er 
een grondig onderzoek komen naar de vermeende martelingen. 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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Tienerdienst 
Zondag hebben we weer een TienerDienst, in de Kruiskerk deze keer. 
We gaan eens kijken naar oud & nieuw, veranderingen & goede  
voornemens. Tot zondag, groetjes namens de TD leijding, 
Liesbeth, Geert-Jaap, Hans & Anko 
 

 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 
 

Gebedsgroep 
Aanstaande woensdagavond 18 januari houden we weer  
een gebedstijd. 
Tijd:     19.00-20.00 uur 
Plaats: benedenhuis Paaskerk 
Van harte welkom! 
Informatie: Freja Slot-Koelbloed   
Tel.0646053626 / freja.koelbloed@gmail.com 

 
Doopbericht 
Op zondag 22 januari 2023 zal Samuel Bastiaan Keur worden gedoopt. 
Samuel Bastiaan is in augustus geboren en is de zoon van Martijn en 
Florence Keur die in de Westwijk wonen. 
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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 
 

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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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de be-
zetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van 
mensenrechten en internationaal recht. En wil daarmee bijdragen aan het tot stand 
komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. De Pales-
tijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionis-
ten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.  
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buiten-
veldert, o.v.v  Kairos Sabeel 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
Ondersteuning gemeenten: goed uitgerust aan de slag 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als 
betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentie, van diakonaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verant-
woordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust 
voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaan-
bod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden verg-
roten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
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. ondersteuning gemeenten 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   

Agenda Kerkdiensten 
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/9jU4RxhTrqbpjjLxVw8jrL
https://tikkie.me/pay/PGAB/ECSiWhSFjhz2kbPiBewdg

