
 

 PAASKERKBERICHTEN 

 Zondag 27 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. 

 

Feestelijk adventscantate in Kruiskerk 
Zondag 27 november 16.30 uur 
  
Zondag 27 november wordt ’s middags om 16:30 uur in een muzikale 
vesper in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Amstelveen, een fees-
telijke cantate uitgevoerd van de barokke componist Georg Philipp Te-
lemann. De toegang is vrij, er wordt na afloop een gift gevraagd om de 
onkosten die gemaakt worden te bestrijden. 
Omdat op zondag 27 november een nieuw kerkelijk jaar begint, is door 
Henk Trommel die de muzikale leiding heeft, een adventscantate geko-
zen: Machet die Tore weit (Open wijd de poorten), want onze Redder 
is in aantocht. 
De uitvoering van de aria’s uit de cantate gebeurt door de solisten Ni-
enke Oosterwijk (sopraan) en Christiaan Peters (bas). De Vesperscanto-
rij zingt de koordelen en een barokensemble zorgt voor de instrumen-
tale begeleiding. Peter Ouwerkerk is organist en Henk Trommel diri-
geert. Liturg is ds Roel Knijff. De vesper duurt een uur. 

about:blank
mailto:ardinmourik@gmail.com
about:blank
about:blank
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Dankwoord 

Ook namens Wendy een hartelijke dank voor de bloemen die wij  
kregen zondag 13 november. 
Het was hartverwarmend en fijn dat er zoveel mensen meeleven. 
Leo Kramer 

 
 

De bloemen uit de kerk 
Elke zondag maken we mensen blij met de bloemen uit de kerkdienst. 
Vaak is men verrast dat er aan hen gedacht is en zij de bloemen  
krijgen. Dat heeft u vast gezien aan de reacties die binnenkomen. 
Weet u iemand die in aanmerking komt voor de bloemen, wilt u mij 
dat laten weten? Of wanneer u weet dat er iemand is die ziek is of in 
andere omstandigheden zijn, dan mag u dat ook aan mij doorgeven.  
 
Jany Steur - van Harten, tel 643 68 48 of via de email: jany_steur@hot-
mail.com 
 
 

Voedselbank 
In deze tijd van hard stijgende prijzen zijn er steeds meer mensen die de 
boodschappen in de supermarkten niet meer kunnen betalen. Zij wor-
den afhankelijk van de Voedselbank. Wij kunnen hen helpen door etens-
waren in te zamelen dat dan naar de Voedselbank gaat. 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. Doet u mee? 
LET OP: Op 25 december en 1 januari kunnen er geen levensmiddelen 
voor de voedselbank worden ingeleverd. De voedselbank is dan  
gesloten. 

 
 
 

 

mailto:jany_steur@hotmail.com
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Advent Pakjes Actie 2022 
 

De volgende spullen/producten zijn zeer welkom: 

Let op: alleen kleine verzorgingsproducten en geen gebruikte kleding! 
 
Inlevermomenten 
Kruiskerk (Van der Veerelaan 30A): 
Zat. 10 dec tussen 12.00 en 14.00 uur 
Zon. 11 dec voor de kerkdienst  
 
Paaskerk (Augustinuspark 1): 
Zat. 10 dec tussen 10.00 en 11.30 uur 
Zon. 11 dec voor de kerkdienst  
 
 

▪ Shampoo 

▪ Doucheschuim  

▪ Deodorant 

▪ Tandpasta 

▪ Tandenborstels 

▪ Scheerschuim  

▪ Wegwerp scheermesjes 

▪ Sokken 

▪ Ondergoed 

▪ Sjaals 

▪ Mutsen 

▪ Handschoenen 

▪ Maandverband 

▪ Tampons 

 

Op zondag 11 december organiseren de diaconieën van de Protestantse  
Gemeente Amstelveen - Buitenveldert voor de 29ste keer  
de AdventPakjesactie. De kerstpakketjes die tijdens deze actie gemaakt  
worden, zijn bedoeld voor de meer dan 100 dak- en thuisloze bezoekers van  
Inloophuis Makom en voor de bezoekers van nachtopvang Stichting  

Stoelenproject in Amsterdam. 
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Helpende handen  
Wij zien jullie graag om op 11 dec om 11.15 uur in de Kruiskerk!  
 

Financiële bijdrage 
Een financiële bijdrage aan deze actie is zeer welkom en kan overge-
maakt worden op: NL32 INGB 0000 526 833  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
o.v.v.‘AdventPakjesactie 2022’ 
 
Informatie: 
 
Wijkdiaconie Kruiskerk:   Marijke van der Meulen (diaconie@kruiskerk-
amstelveen.nl)  
Wijkdiaconie Paaskerk:   Selma van Ee (selmavanee@gmail.com)  
Jeugdwerker PGA-B:        Nienke van der Heiden (nienke@pga-b.nl 
/0637227676)   

 
Adventskransen maken  
Op zaterdagmiddag 26 november (16.00-17.00 uur) kan iedereen die 
dat wil een Adventskrans komen maken in de Kruiskerk (Van der Vee-
relaan 30A). Deze krans (met 4 kaarsjes) is voor thuis op tafel, tijdens 
de Adventsweken. Een activiteit voor kinderen én volwassenen! Voor 
kinderen geldt: neem vooral je ouders mee, dan kunnen zij je helpen 
met het maken van de krans! 
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 24 november bij jeugdwerker 
Nienke van der Heiden (nienke@pga-b.nl of 0637227676)  
 
Adventskransen maken: GROEN gevraagd! Voor deze Adventskransen 
hebben wij flink wat ‘groen’ nodig. Heeft u toevallig klimop, hulst, co-
nifeer, kleine hedera of liguster in de tuin en kunt u best wat missen? 
Wij ontvangen het graag! U kunt uw ‘groen’ op zaterdagmiddag 26 no-
vember tussen 15.00 en 16.00 uur in de Kruiskerk brengen.  

 

mailto:diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl
mailto:selmavanee@gmail.com
mailto:nienke@pga-b.nl
mailto:nienke@pga-b.nl
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Inschrijven voor het kerstdiner op tweede kerstdag in de 
Paaskerk  
 
Dit jaar zal voor de zevende keer het kerstdiner georganiseerd worden 
in het benedenhuis van de Paaskerk en wel op tweede kerstdag  
(maandag 26 december). Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom voor 
een hapje, een drankje en een spelletje. Het kerstdiner (een Italiaans 
buffet met koffie aan het einde) daarop volgend zal omstreeks 18.00 uur 
beginnen en is om 20.30 uur afgelopen. Voor deel-
name aan het kerstdiner wordt een eigen bijdrage van 
€ 25,- gevraagd (een hogere bijdrage of eventueel een 
lagere bijdrage is geen probleem). 
  
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk maandag  
12 december a.s. 
 
Iedereen is van harte welkom. Er is een maximum van 
40 personen voor het diner. Voor een ieder die niet in 
de gelegenheid is om met eigen vervoer te komen, 
bestaat er de mogelijkheid om gehaald en thuis gebracht te worden. 
____________________________________________________ 
U kunt zich opgeven door het invullen van een strookje op het  
inschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u vinden bij beide uitgangen 
van de kerkzaal. 
____________________________________________________ 
U kunt ons ook een briefje of e-mail sturen waarin u de volgende gege-
vens vermeld: aantal personen, na(a)m(en), adres, postcode, telefoon-
nummer, e-mail adres, speciale (dieet) wensen. Geef hierbij ook aan of 
u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om opgehaald te worden en 
of u gebruik maakt van een rollator. 
U kunt uw brief of e-mail versturen naar:    
Yvonne Licht Saturnus 23 1188 EA Amstelveen    
tel: 020 - 4417297 / 06 - 2298 9614     
yvonnevanhalem54@hotmail.com  

mailto:yvonnevanhalem54@hotmail.com
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Hulp gevraagd bij het kerstdiner op tweede kerstdag  
 
Dit jaar zal voor de zevende keer het kerstdiner georganiseerd worden 
in het benedenhuis van de Paaskerk en wel op tweede kerstdag 
(maandag 26 december). Er zullen naar verwachting weer ca 40 perso-
nen deelnemen aan het diner. 
 
We hebben op twee fronten hulp nodig bij dit diner: 

• Hulp bij het vervoer van een groot aantal van de deelnemers naar 
de Paaskerk. 
U bent dan actief van 14.30 – 15.00 uur en van 20.30 – 21.00 uur; 

• Hulp bij diverse taken van 15.00 – 21.00 uur (mag ook voor een 
deel van de tijd). 

 
Geef aan Yvonne Licht per e-mail( yvonnevanhalem54@hotmail.com ) 
of telefonisch (06 22989614) door op welke manier u wilt helpen om 
dit kerstdiner weer tot een succes te maken voor een grote groep 
mensen uit onze gemeente. 
 
 

 

Gemeentefeest  
 
De feestcommissie nodigt u uit voor het gemeentefeest op  
7 januari 2023. 
Details vindt u in de uitnodigingbrief. Deze brief zit in de orde van 
dienst of bij de uitgangen van de kerk. 
We hopen dat er veel gemeenteleden komen. 
Om enig idee te hebben van het aantal gemeenteleden hopen we dat 
u zich, middels het op de brief aanwezige strookje, opgeeft. 
  
Dit strookje kunt u inleveren in de doos op de bar beneden. 
Ieder gemeentelid is welkom. 
 

mailto:yvonnevanhalem54@hotmail.com
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie 
Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en 
gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld 
en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 
Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt 
vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorgani-
satie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen 
weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 
 
 
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 Colombia 
 
 

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk 
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 voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform 
bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kij-
ken. Laten wij allen deze verantwoordelijkheid op ons nemen. 
 
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  
tikkie 2 collecte 

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

 

Eerste collecte   Tweede collecte  

 

  
 

Agenda Kerkdiensten 
 
27 november 10.00 uur ds. Barbara de Groot 
4 december 10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
11 december 10.00 uur Ardin Mourik, prop. 
 
 
 
 

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

