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 Zondag 19 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. 
 

TienerDienst 
Hoi, hoi, zondag is er weer een TienerDienst in de Kruiskerk!  
Deze keer gaan we met elkaar samenwerken. Zie jullie graag zondag. 
Laat je weten of je komt? Greetz Liesbeth, Anko, Geert-Jaap en Hans! 
 

'Aan Tafel!' 
Zoals u in de laatste Present heeft kunnen lezen is er de week van  
27 maart een week om bij elkaar Aan Tafel te gaan. 
Bij een lunch of eenvoudige avondmaaltijd kunnen we elkaar zo ont-
moeten en wellicht beter leren kennen. Eenvoudig, want het is 
40dagentijd. Beneden in de hal hangen twee lijsten waarop u kunt 
aangeven of u mee wil doen. 
Aan de linkerkant van het papier kunt u zich aanmelden als gastheer of 
gastvrouw, als u mensen wilt ontvangen. Rechts kunt u uw naam invul-
len als u bij iemand wilt eten. U ziet beneden op het papier wel welke 
gegevens nodig zijn, zoals op welke dag, middag of avond,  
We hopen op een week met verrassende ontmoetingen! 
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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. 
 

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! 

 
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. 
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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 

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie:  
 
Stichting De Regenboog 
De inloophuizen van De Regenboog Groep zijn een vangnet voor dak- 
en thuislozen. Ze vinden er voor even, rust in hun vaak jachtig bestaan. 
Ze kunnen langskomen voor een gezonde maaltijd, een douche en 
schone kleren. Voor sommigen is het inloophuis ook een springplank 
naar meer eigen regie. Het maatschappelijk werk en dagbesteding  
helpen daarbij. Veel bezoekers helpen mee om het inloophuis  
draaiend te houden. Helpt u ook mee met een financiële bijdrage? 
 
U kunt direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 
 
Of U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Regenboog 
 
 
 

https://tikkie.me/pay/PGAB/aLgdkvdYJ9CdL4pWY5pfQB
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk 
 
PKN, Missionair werk: ontdekken in de kliederkerk (40 dagentijd) 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met 
elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missi-
onaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud op een creatieve manier 
de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige ma-
nier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben 
aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt klie-
derkerken, zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en 
liefde. 
 
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. Kliederkerk 
 
Eerste collecte    Tweede collecte  

   
 
 
Agenda Kerkdiensten 
19 maart 10.00 uur Eric Citroen, ouderenpastor 
26 maart 10.00 uur drs. Renger Prent 
2 april  10.00 uur  ds. Hetty Boot 

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

