
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 12  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. 

 
Koffieconcert zondag 12 maart om 11.30 uur 
 
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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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 

 
 
Paaseitjes voor het goede doel 
Dit jaar mag ik weer paaseitjes verkopen namens de Rotary Club Rana 
Amstelveen. Het goede doel is de meeste van jullie wel bekend nl. 
SDWH Tulip Garden een weeshuis waar kinderen worden opgevangen 
met hiv en waar diverse mensen van onze kerk nauw betrokken bij zijn 
en zelf ben ik ook donateur. Zondag 26 maart en 2 april sta ik beneden 
na de dienst met de eitjes. 
De zakjes kosten €5,-  a 200gr.  
Niet in de gelegenheid om te komen? Ik verkoop ze ook in de winkel 
Stomerij Ideaal Lindenlaan 71 (naast de Coop) of bel mij op  
06 44169567 dan breng ik ze langs. 
Bedankt alvast.  
Mirjam van der Ham 
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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 
 

 

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 
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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! 

 

Sam’s kledingactie op zaterdag 29 april 2023 

Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming! Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood, de jaarlijkse kledinginzameling voor het goede 
doel, wordt gehouden op zaterdag 29 april a.s. van 9.30 tot 12.00 
uur. U kunt kleding en schoenen (schoon en draagbaar), in gesloten 
zakken of dozen afgeven. Brillen graag apart inleveren. Inzamelpunten 
op 29 april zijn: de Paaskerk, Urbanuskerk, Kruiskerk, Titus Brandsma-
kerk, Augustinuskerk, De Goede Herder (ook voor Pelgrimskerk) (Bui-
tenveldert). 
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel wordt in de Borana-zone in 
Ethiopië betaalbare en bereikbare zorg georganiseerd zodat de cijfers 
van moeder- en kindersterfte in Ethiopië nog verder worden terugge-
drongen.  

Voor evt. informatie: 
Anne-Mieke Steensma, 06-21555472 of 
Theo den Blanken 06 – 374 474 20 

Informatie over wat er ingeleverd kan wor-
den: https://www.samskledingactie.nl/inzamelbeleid 

https://www.samskledingactie.nl/projecten/voorjaarsactie-2023-voor-betere-gezondheidsvoorzieningen-voor-moeder-en-kind-in-de-borana-zone-ethiopie
https://www.samskledingactie.nl/projecten/voorjaarsactie-2023-voor-betere-gezondheidsvoorzieningen-voor-moeder-en-kind-in-de-borana-zone-ethiopie
https://www.samskledingactie.nl/inzamelbeleid


 

5 

 

Ontmoetingsmiddagen 
Middenhof:       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    
 
 

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. 
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Marigold Piano Quartet treedt op in Kruiskerk 

Zondag 19 maart 12:00 uur 
  

Een Kruiskerkconcert door het Marigold piano Quartet, dat bestaat uit 
Ruña ’t Hart (viool), Connie Pharoah (altviool), Kalle de Bie (cello) en 
Mengjie Han (piano). Sinds een jaar timmert dit viertal jonge, veelbe-
lovende musici fors aan de weg met sprankelende optredens op diver-
se podia, voor radio NPO-klassiek, op het Amsterdamse Grachtenfesti-
val. Hun repertoire bestaat uit 18e-, 19e- en 20e-eeuwse muziek. Toe-
gang vrij, maar uw gift is welkom. 

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie:  
Omzien naar gevangenen in Nederland  
 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien 
naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de 
detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bij-
voorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken 
organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder 
kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsle-
ven kunnen ervaren. 
 
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/ 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aLgdkvdYJ9CdL4pWY5pfQB
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.  Gevangenen 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk 
Wijkwerk 
 
De collecte van deze week is bestemd voor het werk in onze wijk. De 
opbrengst gaat naar de wijkkas. De bestemming is onder andere voor: 
muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze 
website, de liturgieën en folders. Laten wij allen deze verantwoorde-
lijkheid op ons nemen. 
Voor Paas- en Kruiskerk toevoegen na “liturgieën”:  en voor kerk-
dienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden 
of kunt u er uitgesteld naar kijken. 
 
U kunt 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/ 
 
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. Wijkwerk 
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Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 
 
 
Agenda Kerkdiensten 
12 maart 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
19 maart 10.00 uur Eric Citroen, ouderenpastor 
26 maart 10.00 uur drs. Renger Prent 


