
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 5 februari 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@pga-b.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. 

 
Theaterweekend: 
vrijdag 10 tot/met zondag 12 februari in de Paaskerk 
 
In dit weekeinde maken we samen een musical: muziek, zang en dans 
maar ook de decorstukken.  
 
Wil je meedoen en ben je tussen de 12 en 20 jaar , dan moet je bij  
Nienke, de jeugdwerker, zijn: nienke@pga-b.nl of 06 - 37 22 76 76.  
 
Ps. Ben je jonger (vanaf 10 jr.) of ouder, maar wil je toch heel graag 
mee doen? Neem dan ook vooral contact op met Nienke!  
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Themaviering 5 februari 17.00 uur 
 
‘Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan U’,  
 
dichtte Gerard Reve. De themaviering op zondag 5 februari is gewijd 
aan twijfel. Dit keer is de dienst niet ’s ochtends maar om 17.00 uur, 
en niet in de kerkzaal maar beneden. Op die manier hopen we  
kleinschaliger en informeler te vieren, met ruimte voor inbreng en  
interactie.  
Voorganger is ds. Barbara de Groot, Vincent Dorenbos is onze  
pianist.  Wie wil kan na afloop blijven eten. Neem iets te eten of te 
drinken wat je zelf lekker vindt mee en het komt ongetwijfeld goed! 
 

Gedachten bij het groene Antependium. 
 
Antependium,betekent voorhangsel. 
Dit groene kleed is het grootste deel van het jaar in gebruik. 
Groen;de symbolische kleur van nieuw leven en van hoop. 
We zien een anker op het kleine kleed aan de preekstoel, ook dat is 
een symbool van hoop. Het valt hier bijna samen met het kruis. 
 
Het scheepje op het grote kleed,is een symbool voor “ het schip der 
kerk” 
“ Scheepje  onder Jezus hoede...” zongen we vroeger. 
 
De mast vormt een kruis. 
De romp van de boot, kan ook als de reddende vis van Jona gezien 
worden. 
In de zeilen blaast de kracht van Gods Geest, zo komt er vaart in het 
schip der kerk. 
 
Een toekomst beeld is; De grote beweging van de Geest die de hele 
aarde omvatten zal. Waar God zal zijn; Alles in allen. 
Gera Stronkhorst 
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Ontmoetingsbijeenkomst Kastanjeflat 
 
Op donderdag 9 februari is er een ontmoetingsbijeenkomst in de  
Kastanjeflat in de grote zaal van Participe op Kastanjelaan 21  
van 14.30 – 16.00 uur. U bent vanaf 14.15 uur van harte welkom.  
 
De leiding van deze bijeenkomst is in handen van Eric Citroen, ouderen-
werker van de Paaskerk. Deze keer is er geen thema maar staat de  
bijeenkomst in het teken van een winterkwis met warme chocolade en 
slagroom. Laat uw hersens kraken over bijbelse onderwerpen, maar ook 
over de winter. Kortom: gezellig en leerzaam.  
 
Met vriendelijke groet,  
Yvonne Licht (tel. 06 22989614) 
 

Thema-avond over dementie  
 
Op dinsdagavond 7 februari is er in de Paaskerk een thema-avond over 
dementie. Deze is bedoeld voor iedereen die hiermee te maken heeft. 
Voor de dementerende oudere en mantelzorger, maar ook voor de 
pastorale bezoeker en wie verder belangstelling heeft.  
Wat kun je verwachten, hoe kun je ermee omgaan, wat is de rol van de 
kerk hierbij? Uiteraard is er alle gelegenheid tot het uitwisselen van  
ervaringen.  
Marga van Beek, belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland afdeling 
Amstelland en Meerlanden en geestelijk verzorger Wouter van den 
Braak, werkzaam bij Brentano zullen een inleiding houden.  
Ook nemen zij deel aan een panel o.l.v. ouderenpastor Eric Citroen.  
De avond begint om 20.00 uur, na afloop is er gelegenheid tot  
napraten. Toegang is gratis. In verband met de organisatie graag  
aanmelden via ouderenpastor@pga-b.nl. 
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Dankgroet 
Mieke Huis in 't Veld wil heel graag bedanken voor de bloemen die zij 
mocht ontvangen als groet en bemoediging. 
Ook van anderen die bloemen krijgen na afloop van de kerkdienst  
horen wij dat men heel blij is met de aandacht die er voor hen is. 
 
Met vriendelijke groet, Jany Steur 
 

Voedselbank 
In deze tijd van hard stijgende prijzen zijn er steeds meer mensen die de 
boodschappen in de supermarkten niet meer kunnen betalen.  
Zij worden afhankelijk van de Voedselbank. Wij kunnen hen helpen door 
etenswaren 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? 
 

 
Meelezen met de dominee 
De tekst van de zondag op woensdagmiddag: 1 Korintiërs 1 en 2 
 
De komende zondagen tot de Veertigdagentijd zal gelezen worden uit 
de eerste brief aan de Korintiërs. We willen op de woensdagmiddagen 
daaraan voorafgaand de teksten met elkaar lezen en samen al  
doordenken. Steeds om 15.00 uur.  
Een van de voorgangers zal het gesprek begeleiden. 
 
8-2 Kruiskerk 1 Kor 2: 6-11  
15-2 Paaskerk 1 Kor 2: 12-16  
 
Van harte welkom! ds. Barbara de Groot en ds. Roel Knijff 
Opgeven is niet nodig maar mag: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
 

 

mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Wist u dat…. 
U de Paaskerkberichten en de Orde van Dienst eenvoudig kan vinden 
door naar de website van de Paaskerk te gaan :  
https://pga-b.nl/paaskerk-amstelveen/ 

 
Onder het kopje Vieringen vindt u de Orde van Dienst en onder het 
kopje Paaskerkberichten de meest recente Paaskerkberichten en een 
paar vorige versies 
 

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

Pakistan – vaktraining voor jongeren  
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de waters-
noodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te 
hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan 
doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze 
hulp nodig hebben.  
  

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverla-
ters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de oplei-
ding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van 
een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universi-
taire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die 
daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren eco-
nomisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschil-
lende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er 
meer onderling begrip ontstaat.  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan   

  

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/ 

https://pga-b.nl/paaskerk-amstelveen/
https://tikkie.me/pay/PGAB/eRxTC7bmAxgkYA75woNhmN
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v  Pakistan 
 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk:  
 
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods 
liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op 
zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten 
we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse 
vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit 
geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze col-
lecte kunnen wij dit bekostigen.  
 
 
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. eredienst 
 

 

 

 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/qUR38UNa1xAKE3CmcnvJC3
https://pga-b.nl/home/givt-app/


 

7 

 

Eerste collecte    Tweede collecte  

   

 

Agenda Kerkdiensten 
5 februari 17.00 uur Themaviering o.l.v. ds. Barbara de Groot 
12 februari 10.00 uur      ds. Roel Knijff 
19 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
26 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
 

 
 


