
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 12 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. 

 
Theaterdienst over Zacheüs  
Zondag 12 februari om 10.00 uur in de Paaskerk 
 
Komend weekend werken we samen met tieners en vrijwilligers aan de 
Theaterdienst voor zondag 12 februari! Vrijdag en zaterdag duiken we 
samen in het verhaal van Zacheüs. We denken na over de thema’s, 
over wat we vinden van de gebeurtenissen in het verhaal en wat we 
willen laten zien op zondagochtend. Samen bouwen we aan decor en 
maken we toneelscènes. Dat wordt hard werken en tegelijkertijd heel 
gezellig!  
 
Komen jullie kijken? Jullie zijn van harte welkom!! De Theaterdienst 
over Zacheüs is op zondagochtend 12 februari om 10.00 uur in de 
Paaskerk (Augustinuspark 1).  
 
Dominee Roel Knijff en jeugdwerker Nienke van der Heiden  
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Gebruik Paaskerk 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is onze koster Jacqueline wegens 
ziekte afwezig en naar het zich laat aanzien, zal dit nog enige tijd  
duren. Wat u zich mogelijk niet realiseert, is dat de Paaskerk zeer 
intensief gebruikt wordt. Dit is niet alleen voor kerkelijke activiteiten, 
maar de kerk wordt ook zeer regelmatig verhuurd aan externe  
partijen. Koster Herman probeert samen met een aantal mensen die 
dit nu op vrijwillige basis doen, alles zo goed mogelijk op te vangen. 
Het zou kunnen voorkomen dat alles een keer niet helemaal gaat zoals 
u gewend bent, we hopen dat u daar begrip voor heeft. Zo wordt er 
soms na afloop van een activiteit een glaasje met elkaar gedronken, 
fris of licht alcoholisch. De licht alcoholische dranken mogen alleen ge-
schonken worden als koster Herman aanwezig is.  

 
Voor actuele informatie zullen we hoe langer hoe meer gebruik gaan 
maken van de Paaskerkberichten. U kunt deze iedere week in uw  
digitale brievenbus ontvangen. Ga hiervoor naar de volgende website: 
https://pga-b.nl/paaskerk-amstelveen/ en vul het formulier  
aanmelden in.  
Namens het kostersteam en de wijkkerkenraad, 
Elly Merckel-Timmer 
 

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 ge-
sprek begeleiden. 
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 

https://pga-b.nl/paaskerk-amstelveen/
mailto:dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
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Ontmoetingsmiddagen 
 
Middenhof:       7 maart en 9 mei        Aanvang 14.30 uur       
Info: Jany Steur, tel: 020643 68 48 
 
Kastanjeflat:      13 april en 12 mei    Aanvang 14.30 uur       
Info: Yvonne Licht,    tel: 06 2298 9614 
 
Dignahoeve:     16 februari, 14 april, 1 juni  Aanvang 14.30 uur    
Info: Mimi Emmelot, tel: 06 1443 3833 
 
De Bolder:  22 maart en 24 mei     Aanvang 14.30 uur    
Info: Berend van Stal tel: 06 2956 6464  
 
Onderwerpen worden voorbereid door ds. Barbara de Groot en  
Eric Citroen   

 
Dankgroet 
Onlangs ontving mevrouw Leny Hulscher bloemen uit de dienst. Zij was 
daar zeer blij mee en van de bloemen heeft zij lang mogen genieten. 
Ook ontving zij een kaart met veel namen erop als groet vanuit de ge-
meente. 
Thuis kijkt zij mee naar de kerkdiensten en alles bij elkaar geeft haar 
het gevoel erbij te horen.  

 
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? 
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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 

 
 

Duo Omnia geeft concert in Kruiskerk 
Zondag 12 februari 12:00 uur 
  
Zondag 12 februari vindt in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Am-
stelveen, een concert plaats van het Duo Omnia, dat bestaat uit klari-
nettist Judith de Mos en organist / pianist Henk Trommel. Het concert 
duurt een uur. Het begint om 12:00 uur. De toegang is vrij. Uw gift na 
afloop wordt zeer op prijs gesteld en gebruikt om de Kruiskerkconcert-
serie te bekostigen. 



 

5 

Henk Trommel, de cantor-organist van de Kruiskerk, en Judith de Mos 
spelen al jaren samen. De naam Duo Omnia hebben ze gekozen omdat 
ze graag met ‘veelkleurige’muziek uit verschillende stijlperiodes komen 
in hun concerten. Tot hun repertoire behoort niet alleen muziek uit de 
renaissance en barok, maar ook uit de romantiek en uit de twintigste 
eeuw.  
In dit concert brengen ze bewerkingen gemaakt van geliefde stukken 
uit de negentiende eeuw. We horen Variaties op het thema ‘U zij de 
glorie’  van Ludwig van Beethoven (WoO 45). Het thema is overigens 
van Händel. Van César Franck spelen ze de bekende en geliefde Pré-
lude, fugue et variation (Opus 18), van Josef Rheinberger de melodi-
euze Prelude uit Suite Opus 166, oorspronkelijk gemaakt voor orgel en 
viool. Samen spelen ze ook van de hedendaagse Jiddische componist 
Daniel Galay enkele klassieke klezmermelodieën. Solo voert Henk de 
tweedelige Derde Orgelsonate (Opus 65) van Felix Mendelssohn uit 
(Con moto maestoso, gebaseerd op het koraal Aus tiefer Not, en An-
dante tranquillo). 
  

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
 
Collecte voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethio-
pië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en  
Somalië hongersnood. Door aanhoudende, 
uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens 
de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 
niet zó nijpend geweest. Via het 
internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze  
bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest 
kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook 
rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond  
vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die 
tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 
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weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten.  
Ook leren ze andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) zodat 
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
Lees meer op kerkinactie.nl/ethiopie. 
 
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 Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v  Ethiopie 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk:  
 
Communicatie in onze gemeente 
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten 
onze doelen en ons werk daarom aktiever en soms ook professioneler 
onder de aandacht brengen. Wat wil je de mensen vertellen dat ons 
kostbaar en waardevol is en hoe breng je dat over. In de jonge kerk 
was het trouwens niet anders: Paulus verzond zijn vele brieven over de 
hele toenmalige wereld. Iedere tijd kent weer een verschillende  
aanpak. Nu is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen 
en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere  
manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met 
de opbrengst van deze collecte worden onder andere het onderhoud 
van de website, de kosten van flyers en folders en onze  
fondsenwerving betaald. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/eRxTC7bmAxgkYA75woNhmN
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://tikkie.me/pay/PGAB/qUR38UNa1xAKE3CmcnvJC3
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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. communicatie 
 

Eerste collecte    Tweede collecte  

   

 

Agenda Kerkdiensten 
12 februari 10.00 uur      Theaterdienst  Nienke van der Heiden  

en ds. Roel Knijff 
19 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
26 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
 

 
 

https://pga-b.nl/home/givt-app/

