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31 DECEMBER 2018
GEZAMENLIJKE DIENST IN DE PAASKERK

Wie in Londen is, ziet op een gegeven moment vlak aan de
Thames de ‘Big Ben’ en niet in de laatste plaats het uurwerk.
Als je geen horloge om hebt, weet je toch hoe laat het is.
Straks, tegen twaalf uur, krijgen we op televisie een klok in
beeld. En tellen mensen af. Er is weer een jaar voorbij, een
nieuw jaar begint. Voor alles wat gebeurt is er een uur, horen
we Qohelet (Prediker) zeggen. Wat is tijd eigenlijk? Hebben
wij de tijd, heeft de tijd ons?

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert

VOORBEREIDING
Muziek
We zingen 2x (zittend): “Gij, in ontoegankelijk licht”
(t. G.J. de Bruin; m. J. Crüger)

(we blijven zitten)

Moment van stilte en inkeer
Bemoediging en drempelgebed
v.
a.
v.
a.
v.
a.

(v=voorganger; a=allen)
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie hoop vestigt op de Levende,
Eeuwige, uw trouw is van geslacht op geslacht,
laat het werk van uw handen niet los.
Kom ons nabij met uw licht,
zodat wij de lofzang gaande kunnen houden
in het jaar dat komt. Amen.
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We zingen: “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”
(Psalm 90: vers 1 en 8)

Inleidende woorden
We luisteren naar: “Lied van Prediker”
(t. H. Oosterhuis; m. B. Huijbers)

1. Het ene geslacht gaat en het andere komt,
alleen de aarde blijft.
De zon gaat op, de zon gaat onder
en buiten adem begint hij opnieuw.
2. Rusteloos wentelend jaagt de wind,
nu naar het zuiden, dan naar het noorden,
alle rivieren stromen naar zee
en toch wordt de zee niet vol.
3. Al deze dingen zijn onuitsprekelijk,
al deze rusteloos werkende dingen;
het oog wordt nooit verzadigd van zien,
het oor krijgt nooit genoeg van horen.

4. Vroeger en nu, wie kan het verklaren?
Wie weet of liefde hem wacht of haat?
De levenden weten: wij zullen sterven,
de doden weten helemaal niets.
5. Laat dan de mens zich immer verheugen
zolang hij leven mag onder de zon,
eten en spelen en vrienden maken,
doen wat zijn handen vinden om te doen.
6. Eer de ene bui volgt op de andere,
eer het lied verstomt in de mond,
eer de deuren worden gesloten
en de kruik wordt gebroken bij de bron.

DE SCHRIFT, GESPROKEN EN GEZONGEN
Gebed: “Open ons en raak ons aan”, 2x (Lied 336)
Lezing: Prediker 3:1-15
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
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een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat
het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in
de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van
God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is
weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en
drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een
geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan
toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat
er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer
terug.

We zingen: “Tijd van vloek en tijd van zegen”
(Lied 845: vers 1 t/m 3)

Overweging
We zingen: “Een mens te zijn op aarde”
(Lied 807: vers 1, 2, 3 en 5)

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, na elke bede:

Mededelingen, inzameling van de gaven
Slotlied: “Door goede machten trouw en stil omgeven”
(Lied 511: vers 1, 2, 6 en 7)

Zegen, beaamd met gezongen “Amen” (Lied 431b)
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Medewerking:

Orgel, piano:
Ouderling:
Diaken:
Voorganger:
Voorlezer:

Leo Kramer
Aukje Feenstra
Chris Aalbersberg
Gert Jan de Bruin
Willem Pel

Mededelingen Paaskerkgemeente Amstelveen 31 dec 2018
Rondom de eredienst
Toelichting op de collecten
1e collecte: Stichting Derde Wereldhulp
Op deze laatste dag van het jaar is de collecte voor Stichting de Derde Wereld hulp. Deze stichting, die
inmiddels bekend is in de gemeente, zet zich in voor straat- en weeskinderen in India. De stichting
zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en een opleiding volgen waarmee ze straks kans
hebben op een goede baan in India. Goed onderwijs is het belangrijkste speerpunt van de stichting.
Ook in 2019 wordt hier weer veel aandacht besteed. Uw steun hebben we daarbij hard nodig. Helpt u
weer mee?
2e collecte: Kerkenwerk TOTAAL in onze gemeente
Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u
mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door
met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die
activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift
zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!
Agenda Kerkdiensten
6 jan Ds. M. Bogaard
13 jan Ds. W. Pieterse, Maaltijd van de Heer
13 jan Ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
13 jan Kliederkerk
13 jan Oecumenische Taizé viering, 19.30 uur
20 jan Ds. W. Pieterse, afscheid en (her) bevestiging ambtsdragers
20 jan Ds. W. Pieterse, dienst van woord en gebed
Kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag
Zoals het er nu voorstaat, gaat het Kerkasiel nog wel even door.
Wij ( Jan&Marijke) gaan 3 januari opnieuw 2 vieringen bijwonen en vinden het fijn als er mensen zijn,
die zich bij ons aansluiten. We reizen met openbaar vervoer en de vertrektijd is rond 11 uur. U kunt
bellen of mailen; 0622906052 of bossenbroekboersma@hotmail.com.
Mocht er tussentijds iets veranderen, zeggen we de reis uiteraard af.
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Gemeentevergadering op woensdag 23 januari in de Paaskerk
Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de Algemene Kerkenraad een gemeentevergadering voor
de gehele Protestantse Gemeente in Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-B).
De vergadering wordt gehouden in de Paaskerk van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur.
Er staan in deze bijeenkomst twee punten op de agenda:
1. De nieuwe Plaatselijke Regeling (zeg maar het lokale ‘huishoudelijk reglement’ van onze gemeente).
De bestaande regeling moest worden aangepast door de veranderde inrichting van de samenwerking
tussen de Wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad. De tekst van de nieuwe regeling zal twee
weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar zijn in de kerken. De nieuwe regeling kan u ook
per e-mail worden toegestuurd als u mij dit meldt via scribaak@pga-b.nl;
2. De financiële situatie van onze gemeente nu en in de nabije toekomst. We komen met onze
financiën nadrukkelijk in een andere fase terecht dan we gewend zijn. In dit onderdeel van de agenda
wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de inkomsten en uitgaven van de PGA-B en op het nog
beschikbare vermogen. Er wordt ruim de tijd genomen om ook uw ideeën te vernemen t.a.v. het
verlagen van de uitgaven en/of het verhogen van de inkomsten van onze kerkgemeenschap. Ook
wordt in dit onderdeel van de agenda aandacht besteed aan het eind 2017 door de AK genomen
besluit om de kosten voor het gebruik van de kerkgebouwen bij uitvaarten en trouwerijen in rekening
te gaan brengen.
De Algemene Kerkenraad hoopt zo veel mogelijk gemeenteleden uit onze drie wijkgemeenten te
mogen verwelkomen op deze vergadering. We hebben uw mening en uw ideeën nodig om in het
voorjaar van 2019 samen met het College van Kerkrentmeesters plannen te ontwikkelen m.b.t. onze
financiën en personeel, die we vervolgens in een PGA-B brede gemeentevergadering in mei 2019 aan
u willen voorleggen.
Pieter Licht, scriba Algemene Kerkenraad

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van donderdag 20 december 2018 tot en met donderdag 3 januari
2019. Vanaf 8 januari 2019 zijn we u weer graag van dienst op dinsdag, woensdag en donderdag van
9.00 - 12.30 uur, 020 - 641 36 48, kerkelijkbureau@pga-b.nl.
Erwtensoepmiddag voor senioren op donderdag 10 januari 2019
Op donderdag 10 januari organiseert de diaconie weer de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor
senioren in de Paaskerk.
We beginnen om 12 uur met erwtensoep, daarna kunt u deelnemen aan een quiz van mevr. Ans van
Staveren.
De middag duurt tot + 14.30 uur.
In verband met de catering willen we graag tijdig, d.w.z. vóór 7 januari, weten op hoeveel personen
we kunnen rekenen. Vandaar dat we u vragen onderstaand strookje volledig in te vullen en zo spoedig
mogelijk aan ons te retourneren, per post: Meander 1019, 1181WP Amstelveen, of in te leveren bij
een van de kosters of een van de diakenen.
Er geldt een maximum van 50 personen.
Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie Amstelveen Zuid: Nelleke de Bres tel. 020-6412654,
of email: ndebres@ziggo.nl
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Inschrijving Erwtensoepmiddag voor senioren op donderdag 10 januari 2019

Gaarne inleveren vóór 7 januari 2019
Naam:

Adres

Telefoonnummer

Aantal personen

Heeft wel/geen eigen vervoer

Heeft wel/geen rollator

Heeft wel/geen rolstoel
Opmerkingen:
Heeft wel/geen dieetwensen
b.v. vegatarisch / glutenvrij
Anders, namelijk:

Opmerkingen:

s.v.p. omcirkelen/wat van toepassing is
In verband met de catering willen we graag tijdig, d.w.z. vóór 7 januari, weten op
hoeveel personen we kunnen rekenen. Vandaar dat we u vragen onderstaand strookje
volledig in te vullen en zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren,
per post: Meander 1019, 1181WP Amstelveen, of
in te leveren bij een van de kosters of een van de diakenen.
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Website: www.paaskerk-amstelveen.nl
Algemeen
Op bovengenoemde website kunt u zich inschrijven (kader rechtsonder op de site) voor het wekelijks
per email ontvangen van de orde van dienst, inclusief Paaskerk mededelingen.
Facebook
www.facebook.com/Paaskerk/
Hier vindt u alle info over activiteiten en foto’s en video’s van de activiteiten
van de afgelopen perioden in en rond de Paaskerk.
Mededelingen
Deze kunt u opgeven via liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
Kerkdienst gemist?
Kerkdienst gemist of niet in staat naar de kerk te gaan?
Via http://kerkdienstgemist.nl &
Noord-HollandAmstelveenPaaskerk
kunt u de dienst live of later volgen.
Kerkwebradio
Heeft u geen internet en bent u niet in staat om naar de kerk te gaan?
Meld u dan aan voor kerkwebradio, zodat u de dienst (audio) live kunt volgen.
Aanmelden kan via het kerkelijk bureau op:
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.30 uur, 020 - 641 36 48

Locaties
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(Paaskerkgemeente)
Locatie: Paaskerk (iedere zondag)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168
Locatie: Dagcentrum Westwijk (elke 1e zondag van de maand)
Augusta de Witlaan 2, 1187 VH Amstelveen
Website: www.paaskerk-amstelveen.nl
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