
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 26 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. 

 
Koffieconcert 
 
Zondag 12 maart verzorg ik een koffieconcert in de Paaskerk. 
Deze keer is er samenzang waarbij verzoekliederen uit het Liedboek 
aangevraagd kunnen worden op lfkramer@ziggo.nl 
 
Kan ook mondeling. Ook is er uitleg hoe te begeleiden, o.a. wanneer 
zing je langzaam en wanneer snel bij voorbeeld. 
Hoe kleur je met klanken de samenzang. Interactie dus! 
 
Aanvang direct na de koffie om 11.30 uur. 
Leo Kramer 
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24 februari Avondgebed voor de Oekraïne 
Precies een jaar na de inval in Oekraïne op 24 februari, zal er aan-
staande vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur een avondgebed worden ge-
houden in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Amstelveen. We zul-
len bidden voor alle slachtoffers, voor ieder die huis en haard moest 
verlaten en voor een doorbraak naar vrede. Iedereen is welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. 
  Ds. Roel Knijff 

 
Passietijd begint met Johannes Passion in Kruiskerk 
Zaterdag 25 februari 20:00 uur 
 Op zaterdagavond 25 februari begint om 20:00 uur in de Kruiskerk, 
Van der Veerelaan 30A, een uitvoering van de Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach. Kaarten kosten € 27,50 en kunnen verkregen 
worden via de website van de Kruiskerk (www.kruiskerk-
amstelveen.nl). Zo begint ook dit jaar de Passietijd in de Kruiskerk met 
emotionele en heftige muziek. 
  

Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
Vanaf dinsdag 28 februari is er zes weken lang een avondgebed om 
19.30 uur in de Paaskerk. 
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en verstilling, van gebed en 
contemplatie. Zo bereiden we ons als gemeente voor op het grote 
feest van Pasen. 
Het gebed duurt een klein half uur. Welkom! 
 

Bloemengroet 
Ik wil de Paaskerkgemeente hartelijk danken voor de mooie schaal met 
bollen en plantjes ter gelegenheid van mijn 90e verjaardag.  
Met hartelijke groet, An de Jong 
 
 

 

http://www.kruiskerk-amstelveen.nl/
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Verhaal in de Kruiskerk  
De leerlingen ontmoeten Jezus op weg naar Emmaüs 
zondag 12 maart 2023 (16.00 – 18.15 uur) 
 
Twee leerlingen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs, als Jezus 
bij hen komt lopen. Hoewel het leerlingen van Jezus zijn, herkennen ze 
hem niet. ‘Waar praten jullie over?’, vraagt Jezus hen. ‘Waarom zijn 
jullie verdrietig?’. Nog steeds herkennen de leerlingen Jezus niet.  
Benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Beleef het verhaal op zondag 
12 maart tijdens Verhaal in de Kruiskerk (Van der Veerelaan 30A). 
 
ViKK is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders.  
Op een ongedwongen manier ontdekken we samen dit Bijbelverhaal.  
Daarna is er een korte viering en als afsluiting eten we met elkaar.  
 
Komen jullie ook? Meld je dan vóór donderdag 9 maart aan bij  
Antoinette Kamsteeg (djk@kruiskerk-amstelveen.nl) of jeugdwerker 
Nienke van der Heiden 0637227676 / nienke@pga-b.nl 
 

Miserere van Hasse in Kruiskerk: zondag 5 maart 16:30 uur 
  
Op zondag 5 maart zal om 16:30 uur in de Kruiskerk een muzikale  
vesper een uitvoering van het Miserere mei, Deus in c-klein van Johann 
Adolph Hasse klinken. De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld en is nodig om deze muzikale uitvoeringen in 
vespers te kunnen blijven organiseren. 
  
Miserere mei, Deus (wees mij genadig, Heer) zijn de beginwoorden van 
Psalm 51 in het Latijn. Het is in de christelijke traditie een van de  
psalmen die horen bij de veertigdagentijd, de periode van bezinning en 
inkeer voor Pasen. De uitvoering ervan gebeurt door een barokensem-
ble en vocaal ensemble Linguae atque cordis onder leiding van Bert ’t 
Hart. Liturg in deze vesper is de ziekenhuispredikant ds. Bert Griffioen.  

mailto:djk@kruiskerk-amstelveen.nl
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Workshop Paaskaars maken: woensdag 8 maart 
 
Ieder jaar wordt tijdens de Paaswake (de dienst in de Paasnacht) een 
nieuwe Paaskaars ontstoken. Een jaar lang brandt de kaars in de kerk. 
Paaskaarsen zijn er ook in kleinere formaten, de zogeheten 'huispaas-
kaars.' Je kunt die kant-en-klaar kopen, maar hoe mooi en leuk is het 
om zelf een kaars te bewerken tot huispaaskaars? 
 
Op woensdag 8 maart organiseren Jany Steur en ds Barbara de Groot 
een workshop 'paaskaars maken.' Dat is monnikenwerk! Daarom is er 
eerst uitleg over de afbeeldingen die we vaak aantreffen op paaskaar-
sen en bijv in de Adelbertusabdij gemaakt worden. Daarna denken we 
na over een eigen symbool of afbeelding.  
 
Met speciale kaarsenversierwas gaan we vervolgens aan de slag om 
onze zelf meegebrachte kaars te bewerken tot een Paaskaars 2023.  
Moet je creatief zijn om mee te kunnen doen? Nee, dat hoeft niet.  
Er zal voldoende uitleg zijn om zelf een ontwerp te kunnen maken.  
We werken o.a. met uitsteekvormen – dat kan echt iedereen.  
 
Aanmelden is nodig in verband met de materialen.  
De kosten zijn 7,50 voor materialen en koffie/thee.  
Plaats: Paaskerk 
Tijd: woensdag 8 maart, van 14 tot 16 uur en van 20 tot 22 uur. 
Kosten: 7.50 
Aanmelden en meer info: bij Jany Steur, 020- 6436848 of 
jany_steur@hotmail.com of bij dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
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Concert: Alegría zingt Luigi Cherubini – Requiem in c-klein 
Zondag 19 maart zingt het koor Alegría, versterkt met projectleden, 
het Requiem in c-klein (1816) van Luigi Cherubini in de Paaskerk.  
Nico Philipp Hovius dirigeert het koor en het kamerorkest Semel.  
De muzikale bewerking voor strijkers en orgel zijn ook van zijn hand. 
Voorafgaand speelt Wim Loef het orgelconcert in d-klein van  
G.F. Handel. Cherubini’s Requiem is een uitzonderlijk werk dat zich kan 
meten met de grote requiems uit de muziekhistorie. Beethoven was 
een bewonderaar van dit werk, het klonk bij zijn uitvaart.  
Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn voor € 15,- te koop aan 
de zaal, of vooraf bij onder meer José Muilwijk, Pieter Licht, Peter van 
Leeuwen, Willeke Koops, Marieke Sinnige, Arjen en Yvonne Teitsma, 
Clara Timmermans. 
 
 

Ontmoetingsmiddagen 
Middenhof:       7 maart en 9 mei        Aanvang 14.30 uur       
Info: Jany Steur, tel: 020643 68 48 
 
Kastanjeflat:      13 april en 11 mei    Aanvang 14.30 uur       
Info: Yvonne Licht,    tel: 06 2298 9614 
 
Dignahoeve:     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    
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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  
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. 
 
 

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie:  
Stichting Derde Wereld Hulp 
Collecte voor kinderen zonder ouders in Zambia 
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders 
overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot 
en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school 
holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet 
was met het hiv-virus. 
 
 

mailto:diaconie@paaskerk-amstelveen.nl
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In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als  
gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen. 
Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon 
fronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op 
zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen 
zijn voor tieners zoals Conwa.De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iede-
re twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind  
gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kinderenzambia 
 
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  Zambia 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk 
Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente 
Ook in het komende jaar wil onze gemeente een bron van inspiratie 
blijven, door rond het thema “Leren en bezinnen” momenten te  
creëren van bezinning en verdieping. Zo zijn er diverse bijbelkringen en 
gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  
meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Daarnaast speciale  
thema-avonden over uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst van 
deze collecte wordt onder andere aan deze activiteiten besteed. 
 
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. Vorming en toerusting 
 

Eerste collecte    Tweede collecte  

   

 
 
Agenda Kerkdiensten 
26 februari 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
5 maart 10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
12 maart 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
 

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

