
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 19 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. 

 
Aktie Vrijheidsbrief 

Deze maand schrijven wij voor de 61-jarige  
Abdulhadi al-Khawaja, een zeer prominente  
mensenrechtenactivist uit Bahrein.  
Voor zijn activisme kreeg hij na een oneerlijk proces een  

levenslange gevangenisstraf. Hij zit al 11 jaar vast.  
Het gevangenispersoneel blijft manieren vinden om hem extra te straf-
fen. Op 28 november 2022 kreeg Al-Khawaja twee boetes. 
In de te schrijven brief roepen we de autoriteiten van Bahrein op om  
Adbulhadi al-Khawaja onmiddellijk vrij te laten. 
 
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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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    
 
Paasgroeten gedetineerden 
Deze maand kunt u (weer) meedoen met de actie Paasgroeten voor 
gedetineerden. Hoe het werkt?  
Bij de diaconie, email diaconie@paaskerk-amstelveen.nl kunt u ze  
bestellen; graag naam en aantal vermelden.  
Ook bij een van de aanwezige diakenen kunt u dubbele kaarten  
bestellen waarvan één deel voor een gedetineerde beschreven kan 
worden met een korte groet of een bemoedigende tekst.  
Het andere deel (diaconie plakt postzegel erop) kan de gedetineerde 
naar een familielid of vriend(in) sturen.  
 
De kosten voor een tweedelige kaart bedragen 2 euro per stuk.  
De betaling gaat via het banknummer van de centrale diaconie van de 
PGA-B: NL74 RABO 0373 7360 37 t.n.v. Diaconie Protestantse  

mailto:diaconie@paaskerk-amstelveen.nl
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gemeente Amstelveen Buitenveldert o.v.v. ‘Paasgroet gedetineerde 
2023-Paaskerk.” Uiteindelijk worden ze in één pakket verzonden naar 
de PKN te Utrecht die zorgt dat ze op de goede plaats terecht komen.  
Op deze manier worden elk jaar veel mensen blij gemaakt die zich 
weleens vergeten voelen. 
Graag de beschreven kaarten voor 1 maart a.s. inleveren bij de diaco-
nie. 
 

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 
geschonken 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 

 
Bloemengroet 
Bedankt voor de felicitaties en het mooie boeket vanwege zijn verjaardag. 
De heer en mevrouw Aelbrecht – van Dijk. 
 

https://pga-b.nl/paaskerk-amstelveen/


 

4 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie: Stichting Derde Wereld Hulp 
SDWH zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada 
aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is dat de kinderen in de 
toekomst op eigen benen kunnen staan. 
Op dit moment helpen we ook de arme mensen vanuit het dorp waar het 
kindertehuis staat en de mensen uit de sloppenwijk. De werkloosheid raakt 
deze mensen enorm. We voorzien deze mensen regelmatig van een voedsel-
pakket. Helpt u weer mee? Kijk voor meer informatie op SDWH.nl. 
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-
Buitenveldert, o.v.v  SDWH 
 
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 op-
brengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek 
en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de litur-
gieën. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen. 
Voor Paas- en Kruiskerk toevoegen na “liturgieën”:  en voor kerkdienstge-
mist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er 
uitgesteld naar kijken. 
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. wijkwerk 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   

Agenda Kerkdiensten 
19 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
26 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/eRxTC7bmAxgkYA75woNhmN
https://tikkie.me/pay/PGAB/qUR38UNa1xAKE3CmcnvJC3

