
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 5 maart 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. 

 
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 
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Avondgebeden op de dinsdagavond in de Veertigdagentijd 
De komende weken is er iedere dinsdagavond tot en met 4 april 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! 

 
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 

 
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    

mailto:lfkramer@ziggo.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  
paaskaarsen 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 
 

 
Bloemengroet 
Afgelopen zondag werd ik verrast met de bloemen uit de kerk namens 
de Paaskerkgemeente. Hartelijk dank daarvoor. Deze blijk van  
verbonden zijn, heeft mij goed gedaan. Watze Plantinga 
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Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 16 maart 
 
Op donderdag 16 maart bent u weer van harte welkom bij de buurtta-
fel in de Paaskerk. We hebben plaats voor 40 deelnemers. Hoort u de-
ze keer niet bij de 40 gasten, dan komt u als eerste op de lijst voor de 
volgende buurttafel op donderdag 20 april. Wij nemen dan contact 
met u op. Elke keer nodigen we een speciale Amstelveense gast uit bij 
de maaltijd. Deze keer is dat Annet Overbeeke, fysiotherapeute en 
coördinatrice van de dagbesteding Amsteltuin. Zij zal spreken over 
gezond bewegen. 
 
waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd                    inloop vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint rond  

17.45 uur  
  LET OP: dit is dus een kwartier eerder dan voorheen. 
kosten              € 7,50 voor een maaltijd met dessert en iets te drinken  
opgeven  uiterlijk maandag 13 maart vòòr 20.00 uur bij de koster 

van de Paaskerk 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 op-
gave 

info                   de koster van de Paaskerk 
 

 

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. 
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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.  
  
 

Sing Inn 
Op woensdag 15 maart 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-
amstelveen.nl of 06 55174089). Maar gewoon binnenlopen mag ook! 
Peter van Dongen, Henk van der Meulen 
 
 

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. 
 

mailto:scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie:  
 
Stichting de Opkikker helpt jaarlijks circa 2000 gezinnen met een  
langdurig ziek kind door hen een onvergetelijke dag/ervaring te  
bezorgen. Daarmee geven ze hen de kracht door te gaan. Denk aan 
een enorme verkleedpartij, een helikoptervlucht, een ritje in een  
stoere auto. Deze stichting kan dit alleen mogelijk maken dankzij  
giften, donaties en alleraardigste producten die zij via hun webshop 
verkopen, denk aan een opkikkerknuffel. Wij willen graag bijdragen.  
 
U kunt 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/ 
 
Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v wijkdoel Stichting de Opkikker 
 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk 
 
Zending: Palestina– samen bijbellezen opent deuren 
 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 
Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die op hun 
beurt lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij 
diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat 
opent deuren: ze passen deze toe in hun eigen leven en worden actie-
ver in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en 
zoeken ze naar oplossingen. 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aLgdkvdYJ9CdL4pWY5pfQB
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte 
 
Of u kunt uw gift over maken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Palestina 
 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   

   
 
Agenda Kerkdiensten 
5 maart 10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
12 maart 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
19 maart 10.00 uur Eric Citroen, ouderenpastor 

https://tikkie.me/pay/PGAB/jPgJbu14ivVQpL9AANX9fg

