40 dagen: Roepen om Vrede en Recht
Veertigdagentijd
▪
▪
▪
▪
▪

Deze periode van bezinning en inkeer start op 6 maart - Aswoensdag.
Iedere zondag in de veertigdagentijd staan de diensten in het teken van
bijbelverhalen rond ‘Roepen om Vrede en Recht’.
Vanaf 12 maart zijn er op dinsdagavond zes oecumenische vespers,
georganiseerd in samenwerking met de St. Urbanuskerk.
Iedere dinsdag is er ook een activiteit om met elkaar inhoud te geven
aan de veertigdagentijd.
Alle activiteiten vinden plaats in de Paaskerk, Augustinuspark 1 in
Amstelveen.

2019
Woensdag 6-mrt

15.00 uur
19.30 uur

‘Met het oog op zondag’ - ds. Marianne Bogaard
Tijdens deze bijeenkomst lezen we de tekst voor de komende zondag
Dienst Aswoensdag - pastoor Eugene Jongerden & ds. Werner Pieterse

Zondag 10-mrt

10.00 uur
16.00 uur
19.30 uur

Eerste zondag van de veertigdagentijd: Micha - ds. Marianne Bogaard
Kliederkerk
Meditatieve viering met muziek van Taizé

Dinsdag 12-mrt

19.30 uur
20.15 uur

Oecumenische vesper
Startavond rond de veertigdagentijd - ds. Werner Pieterse

Zondag 17-mrt

10.00 uur

Tweede zondag van de veertigdagentijd: Hosea - ds. Werner Pieterse

Dinsdag 19-mrt

18.00 uur
19.30 uur

Sobere maaltijd, vooraf aanmelden bij Nelleke de Bres 1)
Oecumenische vesper

Zondag 24-mrt

14.30 uur

Derde zondag van de veertigdagentijd: Habakuk
Afscheidsdienst van ds. Marianne Bogaard

Dinsdag 26-mrt

19.30 uur
20.15 uur

Oecumenische vesper
Toelichting op het liturgisch muziekproject ‘Opdat Wij Zien’ 2) door de
schrijversgroep & Nico Hovius

Zondag 31-mrt

10.00 uur

Vierde zondag van de veertigdagentijd: Jona - ds. Werner Pieterse

Dinsdag 2-apr

14.00 uur

Middag met Muziek & Poëzie - Marcel den Dulk (muziek), Nelleke de Bres &
Gert Jan de Bruin (poëzie)
Oecumenische vesper
‘Met het oog op zondag’ - ds. Werner Pieterse
Tijdens deze bijeenkomst lezen we de tekst voor de komende zondag

19.30 uur
20.15 uur

1)

Voor de sobere maaltijd is aanmelden vooraf noodzakelijk. Voor deze maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. De opbrengst is bestemd voor Exodus, een stichting die zich inzet voor ex-gedetineerden.
Aanmelden bij Nelleke de Bres: ndebres@ziggo.nl of 020-6412654

2)

Liturgisch muziekproject ‘Opdat Wij Zien’: op basis van schriftlezingen uit het leesrooster voor Palmpasen is
door een schrijversgroep een nieuw liturgisch project geschreven. ‘Opdat Wij Zien’ is een indringende oproep
om wakkere mensen te zijn en te blijven. Het liturgisch project zal tijdens de ochtenddienst op Palmpasen op
14 april in première gaan. Voorganger is ds. G.J. de Bruin die zelf ook meeschreef aan de cyclus.
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Zondag 7-apr

10.00 uur
10.30 uur

Vijfde zondag van de veertigdagentijd: Amos - ds. Werner Pieterse
Themaviering over Bonhoeffer in dagcentrum Westwijk - ds. Gert Jan de
Bruin & drs. Renger Prent

Dinsdag 9-apr

19.30 uur
20.15 uur

Oecumenische vesper
Meditatief Bijbellezen: onder begeleiding van Riëtte Beurmanjer zoeken we
naar ontspanning en luisteren naar een Bijbelverhaal. We verplaatsen onszelf
in het verhaal alsof we erbij waren in die tijd en vragen ons af wat het verhaal
ons persoonlijk te vertellen heeft.

Zaterdag 13-apr

16.00 uur

Palmpasenstokken maken en aansluitend eten voor kinderen

Zondag 14-apr

10.00 uur

Zesde zondag van de veertigdagentijd: Intocht van Jezus - ds. Gert Jan de
Bruin; uitvoering liturgisch muziekproject ‘Opdat Wij Zien’ 2)
Meditatieve viering met muziek van Taizé

19.30 uur

Stille Week
▪
▪
▪
▪
▪

In de Stille Week zijn er diensten op: dinsdag (vesper), Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag.
Op dinsdagavond wordt een documentaire getoond.
Aansluitend op de dienst op Stille Zaterdag is er een eenvoudig programma tijdens de Paasnacht.
De Paasnacht wordt afgesloten met het gezamenlijk zien opgaan van de zon op Paasmorgen en daarna ontbijt.
Aansluitend zijn er op Paasmorgen twee diensten.

Dinsdag 16-apr

19.30 uur
20.15 uur

Oecumenische vesper
Documentaire: een indrukwekkende vertelling van mensen over hun band met
de Matteüspassie van J.S. Bach. Verhalen van o.a. schrijfster Anna Enquist,
sopraan Olga Zinovieva, danser Emio Greco en van leden van het Amsterdamse daklozenkoor ‘De Straatklinkers’.

Donderdag-18 apr 19.30 uur

Dienst Witte Donderdag - ds. Gert Jan de Bruin

Vrijdag 19-apr

19.30 uur

Dienst Goede Vrijdag - ds. Gert Jan de Bruin

Zaterdag 20-apr

21.00 uur
22.30 uur

Dienst Stille Zaterdag - ds. Werner Pieterse
Start programma Paasnacht

Zondag 21-apr

7.00 uur
9.30 uur
11.00 uur

Afsluiting Paasnacht - zonsopgang en ontbijt
Paasmorgen: Eerste dienst - ds. Werner Pieterse
Paasmorgen: Tweede dienst, met jongeren en kinderen - Nienke van der
Heiden & ds. Werner Pieterse

Kijk in de Orden van Dienst, op de website en op de Facebookpagina voor de laatste informatie over het programma.

