
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 13 november 2022 
  

 

 

 
 

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@paaskerk-amstelveen.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. 

 
Barokconcert 
Op zondag 13 november a.s. om 12.00 uur geven wij in de Paaskerk 
een klein Barokconcert. Wij zijn Elke Heemskerk, Hans van den Bosch 
en Selma van Ee en hebben veel liefde voor de Barok muziek.  
 
Al geruime tijd repeteren we prachtige werken van al oude componis-
ten. Vandaag willen we ook de diverse fluiten laten zien en horen, van 
klein naar groot en worden we begeleid door Hans op de cello.  
 
Er is veel keus in barokmuziek, we gaan jullie o.a. meenemen van  
Frescobaldi naar Purcell en een prachtige Telemann. 

Dit concert is live te volgen via kerkdienstgemist.nl. 
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Hoi TD luitjes, 
 
zondag is er weer een TienerDienst (TD), deze keer in de Paaskerk, in 
"onze" zaal beneden, links achterin. 
De vorige TD ging over "beroemd zijn", de film bij film&eten ging over 
iemand die beroemd geworden is en komende zondag gaan we het 
hebben over de beroemde Jezus. 
Groetjes namens de TD leijding, 
Liesbeth, Geert-Jaap, Hans & Anko 
 

Buurttafel in de Paaskerk op donderdag 17 november 
Op donderdag 17 november bent u weer van harte welkom bij de buurt-
tafel in de Paaskerk. We hebben plaats voor 40 deelnemers. Hoort u 
deze keer niet bij de 40 gasten, dan komt u als eerste op de lijst voor de 
volgende buurttafel op donderdag 15 december. Wij nemen dan con-
tact met u op. Elke keer nodigen we een speciale Amstelveense gast uit 
bij de maaltijd. Deze keer is dat Amanda van poëzie-apotheek Mandy’s 
meds, die eigen gemaakte gedichten zal voordragen. 
 
waar                  Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen 
tijd                    inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond 

18.00 uur  
kosten              € 7,50 voor een maaltijd met dessert en iets te drinken  
opgeven  uiterlijk maandag 14 november vòòr 20.00 uur bij de 

kosters van de Paaskerk, Jacqueline Meij (tel. 06 
48750078) of 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  
opgave 

info                   de kosters van de Paaskerk 
 

 
 

mailto:buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
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Koffiedrinken 
  
Afgelopen jaren hebben we in verband met Covid steeds andere regels 
gehad rond het koffiedrinken. 
  
In de hoop en verwachting dat we nu in een stabiele situatie zijn  
beland nodigen we iedereen uit om koffie, thee of limonade te drinken 
na de dienst. 
Ook voor de dienst zal er koffie en thee worden geschonken in het  
benedenhuis. 
  
Na de dienst, is de grote zaal in het benedenhuis open en kunt u plaats 
nemen aan de tafels. De koffie en thee wordt aan tafel voor u  
ingeschonken! Van harte aanbevolen! 
Sommige mensen lopen liever rond en omdat het de komende weken 
drukker wordt en niet iedereen kan zitten, zal er ook aan de bar koffie 
en thee te halen zijn. 
  
We hopen u allen te ontmoeten bij koffie, thee of limonade. 
  
Elly Merckel, voorzitter kerkenraad 

Alice Stronkhorst, coördinator koffiedienst 

 
Dankwoord van de Voedselbank na Oogstdankdienst 
Vorige week zondag was er een grote oogst aan voedsel dat is  
meegenomen door velen van u. Twee auto’s zijn volgeladen en hebben 
het woensdagochtend  naar de voedselbank gebracht. Al het eten is  
diezelfde dag uitgedeeld aan huishoudens die het goed kunnen  
gebruiken. De voedselbank dankt u daar hartelijk voor! 
Blijft u helpen door etenswaren in te zamelen? Dat kunt u doen door 
iets in de supermarkt te kopen en dat in de krat te doen die bij de ingang 
van de kerk staat.  
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Bedankjes die binnengekomen zijn bij de scriba  
Afgelopen week belde mevrouw Anneke van Kooperen met een  
bedankje voor de bloemen uit de dienst.  
  
Eerder ontving ik een kaart van mevrouw Ria Blokhuis die ook  
bedankte voor de bloemen: het was voor mij een zonnestraaltje.  
  
Via Jany Steur  
Ook de heer Lems laat weten blij te zijn met de aandacht via de kaart 
met de vele namen die hij onlangs heeft ontvangen.  
  
Mevrouw Ada Koolhaas was verrast door de bloemen van afgelopen 
zondag en wil daarvoor heel hartelijk bedanken.  
Evenals mevrouw Van den Berge, ze vond het heel fijn de bloemen te 
ontvangen.  
 

Het Palet in de Paaskerk 
Op dinsdagochtend 15 november komen de groepen 1 en 2 van Het 
Palet naar de Paaskerk! We vertellen ze deze ochtend het verhaal van 
Noach. We hopen op een mooie ochtend! 
Dominee Barbara de Groot en jeugdwerker Nienke van der Heiden  

 
Profeet Elisa 
Op de zondagen 16 oktober t/m 20 november staan er lezingen over 
de profeet Elisa op het leesrooster. Boeiende verhalen en tegelijk soms 
weerbarstige teksten! Hoe mooi is het dan niet om die samen te lezen, 
en er met elkaar over te spreken? Wat staat er nou eigenlijk? Lees mee 
met de dominee!  
Op woensdag 16 november is er een predikant in de Kruiskerk om de 
lezing van de zondag te lezen en te bespreken, 's middags om 15 uur.  
Aanmelden niet nodig; meer info: ds. Barbara de Groot  
(dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl) of  
ds. Roel Knijff (dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl) . 
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Benefietconcert in Kruiskerk 
Zondag 13 november 12:00 uur 
  
Zondag 13 november heeft in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in 
Amstelveen, een benefietconcert plaats waarvan de opbrengst geheel 
bestemd is voor de Stichting Zambridge die zich inzet voor scholen-
bouw in Zambia, Afrika. 
Het concert wordt verzorgd door het strijkorkest Lundi bleu, dat zijn 
oorsprong heeft in studentenorkesten en dat belangeloos meewerkt. 
Dirigent is Carel den Hertog, violist en programmamaker bij  NPO4. Zij 
voeren de bewerking voor strijkorkest uit van het Achtste Strijkkwar-
tet in c-mineur (opus 110a) van Dmitri Shostakovich.  Ook worden de-
len van Strijkerssymfonie nr. 11 van Felix Mendelssohn gespeeld en 
klinkt het Concerto Funèbre  voor vioolsolo en strijkorkest (1939/59) 
van Karl Amadeus Hartmann. Solist bij dit onderdeel is violiste Emma 
Roijackers, finalist in het Oskar Backconcours 2022. 
De toegang tot het concert is vrij, maar na afloop ontvangt de Stichting 
Zambridge bij de deur graag uw gift. De totale opbrengst is deze keer 
voor de (af)bouw van schoollokalen in de stad Senanga, Zambia. Het 
concert duurt een uur. 

 
Cursus Religieuze kunst 
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze enkele avonden over 
uiteenlopende thema’s: 
- Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie in de 17e 

eeuw 
- Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in Maastricht en de Dom van 

Aken 
- Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch 
Daarnaast krijgt u een bonusavond met ‘De 7 zonden’ van Jeroen Bosch 
(DVD) 
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Locatie:  Kruiskerk, 
Datum:  Donderdag  17 november, 1 december, 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur, 
Leiding:  dr. Anique de Kruijf, kunsthistoricus, 
Opgave:  Renger Prent, (rengerprent@gmail.com / 06 26 26 04 52) 
Kosten deelname voor vier avonden € 20,00, ter plaatse te voldoen. 

 
Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
 
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen 
voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen 
en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet le-
zen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in sto-
rytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden 
doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen 
betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. 
De Bijbel geeft moed en kracht. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e col-
lecte 
 
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 Am-
stelveen-Buitenveldert, o.v.v KIA Golfstaten 
 
 

 

mailto:rengerprent@gmail.com
https://tikkie.me/pay/PGAB/x1APHWwwWSKVSCy65cPd8W
https://tikkie.me/pay/PGAB/x1APHWwwWSKVSCy65cPd8W
https://pga-b.nl/home/givt-app/
https://pga-b.nl/home/givt-app/
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
 
Eredienst en pastoraat in onze gemeente 
Als Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (Kruiskerk, 
Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods 
liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op 
zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten 
we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse 
vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit 
geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze col-
lecte kunnen wij dit bekostigen.  
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2 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. Eredienst en Pastoraat 
 

Eerste collecte   Tweede collecte  

  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
13 november  10.00 uur drs. Ardin Mourik 
20 november 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
27 november 10.00 uur ds. Barbara de Groot 

https://tikkie.me/pay/PGAB/hTRhAS6Q8Ng23DNBTCXDKK
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