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Pastores: Deken Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen 

Koor: Liturgische zanggroep Tolle Lege 

Dirigent: Marlies van ’t Hoff-Hattink 

Pianiste: Nicolette Klerks 

Dwarsfluit: Ingrid Verhoeven 

Misdienaars: 

Eelco Korstjens  en Linde Verhoeven en Floortje Schnuck 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Een woord van welkom 

 In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

 De genade van onze Heer Jezus Christus, 

 de liefde van God en de gemeenschap 

 Van de heilige Geest zij met u allen. 
  

 Beste parochianen, beste tv-kijkers, 

 fijn dat u vandaag opnieuw 

 met ons en met elkaar verbonden bent 

 in deze Paaswakeviering. 

 Vandaag wordt het weer een bijzondere viering. 

 We beginnen in deze Paasnacht 

 met het zegenen van de nieuwe paaskaars voor 2022. 
  

 En u ziet dat er twee Paaskaarsen zijn: 

 De paaskaars van de H. Augustinuskerk 

 en de paaskaars voor de kapel 

 van onze begraafplaats Buitenveldert. 
 

 De Paaskaars die zal branden in de Paastijd. 

 Maar ook als we kinderen en volwassenen dopen, 

 als er huwelijken worden ingezegend, 

 als kinderen straks hun Eerste Communie doen, 

als jongeren het sacrament van het H. Vormsel ontvangen, 

als mensen de ziekenzalving krijgen toegediend, 

en op momenten waar we samenkomen rond 
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 hen die het tijdige met het eeuwige verwisselen. 

 Op die momenten worden de Paaskaarsen 

 voor het nieuwe jaar 2022 aangestoken. 
 

 Jezus, als het nieuwe Licht dat alles verlicht 

 En dat een einde maakt aan elke duisternis. 

 Jezus, als het Levende Water de bron van 

 het Eeuwige leven, dat ons te wachten staat. 

 

 Fijn dat wij zo ons Paasgeloof met elkaar kunnen delen. 

 Of zoals Paulus dat zegt: ‘Als Christus niet verrezen is, 

 is ons geloof zinloos en zonder diepte.’ (1 Korintiërs 15:17). 

 Ik wens u een fijne en inspirerende paasviering toe. 
 

Zegenen van de Paaskaars 2022 
   

L. Wij ontsteken vanavond 

 en nieuw Licht, op die altijd brandende vraag: 

 is er in onze verwarde wereld nog toekomst voor ons. 

 Zijn wij ook in wat duistere tijden onderweg 

 naar leven en licht, of zakken we weg in duister en dood? 

Is het met alles nu eenmaal zo, 

of is er hoop op beter dan nu, 

een weg door duisternis en dood? 

Op die hoop, en het vertrouwen dat alles tenslotte  

goed zal komen, al zijn wee bang onderweg. 
  

 Een kaars in het duister ontsteken, 

 Een schamele vlam, teken van Hem 

 Die wanhoop en dood, 

 in levend vertrouwen, overwon. 

 Wie ziet hoe alles gaat met mens en wereld 

 en toch verder trekt in vuur en vlam, onuitblusbaar. 

 Zij en hij is hier vandaag op zijn plaats: 

 rond het vuur dat ontvlamt – rond het water van de bron – 
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 Rond het licht dat we vandaag ontsteken, 

 Het Licht van Pasen. 
 

Koor/allen: Als alles duister is -Taizé  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

L. In de stilte van deze nacht, 

zo kwetsbaar als we zijn, 

zoeken onze ogen naar het wakende licht. 

Mogen wij ons bewust worden van het mysterie 

dat plaatsvindt in ons leven. 

In de stilte van deze nacht, 

midden de chaos en de duisternis van onze wereld, 

wenden wij ons naar het Vaderlijke licht. 

Moge het diep vertrouwen in ons wekken 

om zonder angst te leven. 

Laten wij daarom zingen: 

Koor: Gij in uw grenzeloos licht, als wij bestaan voor U 

 als Gij ons hoort en ziet deze mensen die hier zijn. 

 Die U roepen: wie zijt gij, Eeuwige levende God - 

 Als Gij ons hebt gemaakt zoals gij licht hebt gemaakt 

 zoals Gij nacht hebt gemaakt, aarde en deze dag: 

 zegen ons dan met uw licht, met het licht van uw ogen. 

Zegening van het vuur 
Goddelijke bron van wat bezielt en leven geeft, 

zegen het nieuwe vuur hier in ons midden. 

U bent het toch die vuur in ons wilt aansteken 

om licht en warmte van ons bezit te laten nemen, 

zodat wij worden als geliefden. 
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Wij danken U voor dit vuur  en wij bidden:  

verwarm deze nacht en geef dat wij ons thuis voelen bij de geheimen 

van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 

Jezus Christus, gisteren en vandaag, (†) begin en einde,  

Alpha en Omega. 

Aan Hem behoren de tijden en eeuwen, aan Hem is  

alle glorie, nu en in alle eeuwigheid. – Amen. 
 

Paasjubelzang 

Pr.  Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len. 

  Laat juichen om die grote Koning,  

 juichen om de overwinning! 

 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

Koor: Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len.  

  Laat juichen om die grote Koning,  

 juichen om de overwinning! 

 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

Pr.   Vol vreugde zij ook de aarde,  

   omstraald door zulk een heerlijkheid. 

 Vol luister straalt de Kerk van God op aarde  

 en juichend klinken paasgezangen. 

 Laat ook onze eigen tempel 

 luide weerklinken van ons jubellied. 
 

Koor: Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, 

 laat juichen om zo'n grote Koning,   

 juichen om de Overwinning! 

 Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

De Paaskaarsen worden bewierookt, en daarna doven wij onze kaarsjes. 
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Lied over de schepping - lied van de mens naar Genesis 1 

Kr. Ten dage, dat hij maakte hemel en aarde. 

Er waren geen bomen, geen halmen van grassen op aarde. 

Er viel nog geen regen die dag, dat Hij maakte de mens. 

Al. Ten dage, dat Hij maakte hemel en aarde. 

Er waren geen bomen, geen halmen van grassen op aarde. 

Er viel nog geen regen die dag, dat Hij maakte de mens. 
 

Kr. Die dag boetseerde Hij, niet uit het licht van de hemel, 

boetseerde Hij uit het stof van de aarde, 

mij, stof van de aarde, 

blies adem van leven in mijn neusgaten, 

werd ik een levende ziel, een mensje, - 

wie zijn wij, dat Gij ons gedenkt. 
 

Hij plantte vlakbij zonsopgang een tuin. 

Hij nam de mens bij de hand, 

Hij plaatste de mens in de tuin. 
 

Hij sprak tot mij: "Het is niet goed, als jij alleen blijft, 

mensenkind, zou Ik niet iemand, die jou zoekt en vindt, 

voor je maken? - die Mij aanziet? - 

die jou roept en antwoord geeft, die jou aanziet?" 
 

Tamme dieren, wilde beesten, hoge vogels, die Hij maakte, 

alle namen, die ik riep, die zij dragen, als een lichtglans. 

Maar geen, die mij riep. 
 

Kr/al: 

Breng mij in een diepe slaap, neem de sterkste van mijn ribben. 

Maak daaruit één, die mij roept, en zoekt en vindt  

en antwoord geeft, been van mijn gebeente, iemand,  

die mij aanziet. Dat wij leven 
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Het verhaal van de Uittocht - Exodus 12:14-31+15:1 

In die dagen 

blikte God op de vroege morgen 

vanuit de vuur- en wolkzuil neer 

op het leger van de Egyptenaren, 

en bracht de ondergang over hun troepen; 

Hij deed de raderen van hun wagens kantelen, 

zodat zij tegen de grond sloegen. 

Daarom zeiden de Egyptenaren: 

Laten wij vluchten voor Israël, 

want de Heer strijdt voor hen tegen ons. 

Toen beval de Heer aan Mozes: 

Strek uw hand uit over de zee 

en laat het water terugstromen naar de Egyptenaren 

over hun wagens en hun ruiters. 

Toen Mozes nu zijn hand uitstrekte over de zee. 

stroomde deze in de vroege morgen 

naar hun oude plaats terug; 

zo kwam het water 

de vluchtende Egyptenaren tegenmoet, 

en de Heer omspoelde hen 

aan alle kanten met de golven. 

Het water stroomde terug, 

en bedekte de wagens en ruiters 

van heel het leger van Farao, 

dat de vervolging had voortgezet tot in de zee; 

niet één was er, die ontkwam, 

De Israëlieten daarentegen 

trokken midden door de drooggelegde zee; 

rechts en links was het water hun als een muur. 

Zo bevrijdde de Heer die dag 

Israël uit de hand van de Egyptenaren. 

En toen zij de Egyptenaren 

daar op het strand van de zee zagen liggen, 
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begrepen zij met welke grote macht 

God tegen hen was opgetreden. 

Daarom vreesde het volk de Heer, 

en zij schonken hun vertrouwen aan de Heer 

en aan Mozes, zijn dienaar. 

Toen zingen Mozes en de Israëlieten 

het volgende lied voor de Heer. 
 

Lied: O Heer God 

 O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig. 

 Rijk aan liefde, rijk aan trouw, 

 bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 
 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Colosse 3:1-4 

Zusters en broeders, 

zo gij met Christus verrezen zijt, 

streeft dan ook naar de dingen van boven, 

waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. 

Hebt smaak in de dingen van boven, niet het aardse. 

Want gij zijt gestorven 

en uw leven is met Christus verborgen in God. 

Wanneer Christus, die uw leven is, 

eenmaal zal verschijnen, 

dat zult ook gij aan Hem verschijnen in heerlijkheid. 

 Woord van de Heer – Wij danken God, 
 

Acclamatie  Niemand leeft voor zichzelf, 

  Niemand sterft voor zichzelf 

  Wij leven en steren voor Gods onze Heer. 

  Aan Hem behoren wij toe. 
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Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas 24:1-12 

Op de eerste dag van de week 

gingen zij zeer vroeg in de morgen naar het graf, 

met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. 

Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen erbinnen, 

maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. 

Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, 

stonden er plotseling twee mannen voor hen 

in een stralend wit kleed. 

Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, 

vroegen de mannen haar: 

'Wat zoekt ge de Levende bij de doden? 

Hij is niet hier, Hij is verrezen. 

Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: 

De Mensenzoon moet overgeleverd worden 

in zondige mensenhanden 

en Hij moest aan het kruis worden geslagen, 

maar op de derde dag verrijzen. 

Zij herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug 

en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen. 

Het waren Maria Magdalena, 

Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; 

de andere vrouwen die met hen waren 

vertelden aan de apostelen hetzelfde. 

Maar dat verhaal leek hun beuzelpraat 

en zij geloofden het niet. 

Toch liep Petrus ijlings naar het graf, 

bukte zich voorover, maar zag alleen de zwachtels. 
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Daarop ging hij terug, 

verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was.  

 Woord van de Heer – Wij danken God, 
 

Acclamatie koor: Halleluja 3x. 
 

Verkondiging 
 

Zegening van het water  

Zegen, Heer onze God, (+) zegen dit water van uw schepping, 

waardoor uw volk naar de vrijheid trok en waarin Jezus werd gedoopt, 

bezield door uw Geest. Mochten wij die ons tekenen met dit water 

volstromen van U en van elkaar en zo een nieuwe schepping beginnen. 

Mogen allen die zich tekenen met dit water volstromen van U  

en van elkaar. En zo bezielers worden van een nieuwe schepping 

Wij kijken op naar Jezus, Gods gezalfde, die kracht ontvangen had 

om helderheid te geven aan doffe ogen, om pijn te doen vergeten 

en gebrokenheid te helen, om verlorenen thuis te brengen 

bij hun diepste zelf. En wij geloven, dat Hij heeft gewild 

dat wij op Hem gelijken, als teken van vertrouwen in zijn Geest. 

En dat zijn Geest tot ons, in ons, door ons, mag blijven spreken 

uit zorgende en zegenende handen, met fijngevoelige, 

bemoedigende woorden, door een herkenbaar, trouw getuigenis. 

Hier en nu, vandaag en morgen, tot in Uw eeuwigheid. 

  Het H. Chrisma wordt aan het water toegevoegd. 
 

Koor: Wie wil mag komen - H. Oosterhuis/ A. Oomen  
 

Ik ben, zegt Gij, de eerst en de laatste 

Alfa, Omega, begin en einde. 

Wie dorst zal ik om niet te drinken geven uit mijn bron, 

die bron van levend water. 

Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken. 

Ik zal er zijn. 

 



 11 

Nu gaat de priester de kerk rond en zegent de aanwezigen met het 

pasgewijde water. 

 

 Wij zingen steeds herhalend:  

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God, 

O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister, 

 

Vernieuwing van onze doopbeloften  

Pr. Laten wij die zelf gedoopt zijn,  

 in deze Paasnacht ons geloof belijden 

 en onze doopbelofte hernieuwen. 

A. Ik geloof in God, die het licht heeft geschapen 

om de aarde bewoonbaar te maken 

en mensen tot leven te brengen. 

Ik geloof in aarde en water, 

in alles wat er groeit en leeft 

niet om te vervuilen en te sterven, 

maar om uit te blinken in het licht 

zoals het was in den beginne. 

Ik geloof in de mensen, geschapen naar Gods beeld 

niet voor onrecht en dood, niet voor angst en geweld, 

maar voor het geluk geboren en om lief te hebben. 

Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazareth, 

die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking, 

tegen macht die mensen klein houdt 

en hun het licht ontneemt. 

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood 

die Hem in leven houdt tot vandaag. 

Daarom wil ik opstaan uit mijn eigen duisternis 

en weten dat de dood het laatste woord niet heeft. 

Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus Christus, 

 wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht, 

in het dienen van mensen totdat alles is voltooid 

en wij leven in vrede. 
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De voorbeden -  Koor: Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie Eleison  

 

De Offerande -  Brood en wijn worden op de altaartafel gebracht 

 

Lied: Sacrament van hoop – T. Huub Oosterhuis – m: Antoine Oomen 

 Zoudt Gij ooit mij beschamen, 

 zend uw licht en uw trouw. 

 Doe mij gaan op uw weg. 
 

 Gezegend Gij, die eeuwig hier nu zijt, 

 Jezus uw gerechte indachtig,  

 delen wij dit brood en deze beker. 
 

 Sacrament van hoop 

 dat niets onmogelijk is bij U 

 en zingen om een nieuwe aarde. 
 

 Doe mij gaan op uw weg. 

 Zend uw licht en uw trouw. 

 Zoudt Gij ooit mij beschamen? 

 Amen, kome wat komt. 
 

Gebed over de gaven 
 

Eucharistisch gebed  

Wij danken U, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, om heil en 

genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, 

maar vooral in deze nacht die U hebt gemaakt, bezingen wij U. Want 

ons Paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden 

is het Lam, dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij 

gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is 

opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde vervult 

ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de 

hemel, die tot U zingen zonder einde: 
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Al. Heilig, heilig, hoogverheven. Heilig zijt Gij, onze God. 

 Heilig, heilig, nooit volprezen, Heer des hemels, sabaoth. 

 Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie, 

 tonen Uw macht, tonen Uw zorg. 

 Heilig, heilig, onze God, Heer des hemels, sabaoth. 
 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan 

deze gaven met de dauw van uw heilige Geest. Dat zij voor ons worden 

tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen Hij werd 

overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, 

sprak de dankzegging uit, brak het, en gaf het zijn leerlingen met deze 

woorden: ‘Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, 

dat voor u gegeven wordt.’ 
 

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging 

uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: ‘Neemt deze beker, en 

drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd-

durende verbond; dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt 

vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 

gedenken.’      Verkondigen wij dit geheim van ons geloof: 
 

Koor:  Telkens als wij eten van dit brood 

  en drinken uit deze beker 

  verkondigen wij zijn dood en dat Hij leeft, 

  Jezus Messias. 2x. 
 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levens-

brood en de kelk van het heil.  Wij danken U, omdat Gij ons waardig 

keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. 

Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus, en wij smeken U dat 

wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.  Denk 

toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde 

volkomen wordt, één heilig volk met onze Paus Franciscus, onze 

bisschop Johannes, en met allen die uw heilig dienstwerk verrichten. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn 
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in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw 

zorg. Neem hen aan, en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U: Ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de 

maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar 

bruidegom, en met alle apostelen en met alle heiligen, in het bijzonder 

beschermers van onze Amstellandse parochiegemeenschap: de bijna 

heilige Titus Brandsma, de Heilige Anna, de Heilige Urbanus, de heilige 

Augustinus,  de Goede Herder en Uw heilige Geest. Door Hem en met 

Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn. Heer, onze God, almachtige 

Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in 

eeuwigheid.  Amen. 
 

Onze Vader  

Koor/allen:   Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone. 

May my will forever be 

evermore Your own. 
 

Never let my heart grow cold, 

never let me go. 

Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone 
 

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, 

dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 

zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar 

de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser,  

Jezus Christus. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

Heer, Jezus Christus, U hebt aan Uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u, 

mijn vrede geef Ik u'. Let dan niet op onze zonden, maar op het geloof 

van Uw Kerk. En vervul Uw belofte: Geef vrede, in Uw Naam, en 

maak ons één, U, die leeft in eeuwigheid. Amen.  

De vrede des Heren mag met u meegaan. 
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Lied: Vrede voor jou en alle goeds – pax et bonum -naar Franciscus 
 

Communie 
 

Communielied: De boom is de aarde dankbaar 
tekst: Huub Oosterhuis/ muz. Antoine Oomen 

De boom is de aarde dankbaar 

dat hij diep in haar wortelt. 

De vogel is dankbaar de boom 

dat hij hoog in hem nestelt. 

Dankbaar het water de wolken 

dat het mag vallen en stromen; 

en de mensen dat zij het drinken - 

dat wij nog leven, dat het nog stroomt 

dat wij het drinken. 2x. 
 

De zon is de wereld dankbaar 

dat zij zó naar hem uitziet. 

De mensen zijn dankbaar de zon 

dat hij rood uit de nacht komt. 

Dankbaar het koren der akker 

dat het mag kiemen en dragen; 

en hun kinderen dat zij het eten - 

dat wij nog leven, dat het nog draagt 

dat wij het eten.  2x. 
 

Oh mensheid begroet de liefde 

dat wij heden nog leven. 

Zaai sterren van liefde, een tuin 

waar jij morgen zal leven. 

Liefde je bed en je tafel 

dat het mag lukken en duren; 

en de sterren dat zij het zingen - 

dat wij nog leven, dat het nog duurt, dat wij het zingen. 2x. 
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Slotgebed - Mededelingen  
 

Zegenwens  

Pr. Dames en Heren, meisjes en jongens, 

 hier in de kerk en bij u thuis: 

 laat ze het maar merken 

 op straat en in de winkels: 

 Hij is in leven! Hij is verrezen! 
 

 Laat ze het maar horen in de stad 

 en in de tuin- tuinsteden: 

 Hij is in leven! Hij is verrezen! 
 

 Laat ze het maar voelen in uw huizen, 

 de kinderen en de groten: 

 Hij is in leven! Hij is verrezen! 

 Laat ze het maar vermoeden, 

 de eenzamen en de zieken: 

 Hij is in leven! Hij is verrezen! 
 

 Laat ze maar opstaan, al die lieve doden 

 en tot de doodgravers zeggen: 

 Zij zijn in leven! Hij is verrezen! 

 Laat ons het maar zeggen, 

 laat ons het maar doen: 

 Hij is niet dood, Hij is in leven, 

 Alleluja - Hij is verrezen! 

 

Zending en zegen 

 

Pr. De Levende zegene en behoede U,  

 de Levende doe Zijn aangezicht over u lichten  

 en zij u genadig. 
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 De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

 en geve u vrede. 

Kr: Zegen ons en behoed ons, 

 doe lichten over ons Uw aangezicht 

 en wees ons genadig.  

 Zegen ons en behoed ons,  

 doe lichten over ons uw aangezicht 

 en geef ons vrede. 

Pr. Zegen ons de almachtige God, Vader, Zoon 

 en Heilige Geest. 

Kr:  Amen, Amen. 
 

Slotlied: U zij de glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen, waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven, dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

De pastores 

en de koorleden wensen u allen van harte 

een Zalig Pasen 
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Vastenactie 2022: Help Martin op Lesbos 

 
Laten wij allemaal, in deze Veertigdagentijd, ook naast Oekraïne Pastor 

Schneeberger helpen om het leed van deze vluchtelingen op Lesbos te 

verlichten. U kunt uw gift in de kerk geven in de collectes voor de 

vastenactie. U kunt uw gaven voor Lesbos deponeren in het offerblok 

achterin de kerk. In de Augustinus, maar ook in de andere RK Kerken 

van Amstelland kunt u uw gaven overmaken naar een bankrekening: 

NL72 RABO 0382 3326 01, onder vermelding van ‘Vastenactie’ of 

‘Lesbos’. Alvast hartelijk dank voor uw inzet. Wij, van de MOWA, 

maar zeker de inwoners van Lesbos, en pastor Martin, zullen er heel 

blij mee zijn! 
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