VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Cantate (Zingt!)

19 MEI AD 2019

ivoren fluit
gevonden in 2009 bij opgravingen in Ulm, Duitsland.
Tussen de 35.000 en 40.000 jaar oud.
Mogelijk ‘s werelds oudste muziekinstrument.
(Bij Psalm 150: 4b; dat we zingen als lied 150a)

Bevestiging en afscheid van Ambtsdragers

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger:
Musici:
Koor:

ds. Werner Pieterse
Peter van Dongen & Leo Kramer
Paaskerkcantorij

In deze dienst worden bevestigd, herbevestigd en voorgesteld:

Kees Elfferich, Fetsje Bijma en Bert Kozijn
als ambstdragers met beleid als speciale opdracht;

voorgesteld:

Gerard Hoogerwerf en Wilm Merckel
als medewerkers van het College van Kerkrentmeesters (Paaskerk);

en nemen we afscheid van:

Mirjam van der Ham
als pastoraal medewerker Westwijk.
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom

De kaarsen op tafel worden aangestoken
(gemeente gaat staan)

Antifoon:

'Halleluja, zingt de Heer een nieuw lied
want hij heeft wonderen gedaan, halleluja.'

We zingen: “Zing een nieuw lied voor God de Here”
(Psalm 98: vers 1 t/m 4)

Antifoon:

'Halleluja, zingt de Heer een nieuw lied
want hij heeft wonderen gedaan, halleluja.'

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Gebed om ontferming
Lofzang: “Zing jubilate voor de Heer”
(Lied 652: cantorij vers 1 en 3; allen vers 2 en 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Psalm 98
Een psalm.
Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
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Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen
voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

We zingen: “Zing voor de Heer een nieuw gezang!”
(Lied 655: allen vers 1, 2, 4 en 5; cantorij vers 3)

Schriftlezing: Johannes 13:31-35
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door
hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in
die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie
zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen
ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie
mijn leerlingen zijn.’

Preek
We zingen: “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer”
(Lied 360: cantorij vers 1 en 3; allen vers 2, 4, 5 en 6)

DIENST VAN HET ANTWOORD
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Afscheid van Mirjam van der Ham
Inleiding
We zingen (staande): “De Geloofsbelijdenis” (Lied 340b)
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Vragen, belofte en zegen
Aan Fetsje Bijma, bevestigd als ouderling:
Wil je, aan deze gemeente verbonden,
haar liefhebben en dienen
naar Gods gebod;
De arbeid verrichten
die haar opbouwt
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van je gaven?
Wil je gehouden zijn aan Gods Woord
en zijn rijk met ons verwachten?
Beloof je voorgoed geheim te houden
al wat je in het verborgene
wordt toevertrouwd
en te spreken waar onrecht geschiedt?

Aan Kees Elfferich, herbevestigd als ouderling:
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen,
met liefde voor de gemeente en voor de mensen die de
Heer op je weg brengt?

Zegen
Aan de gemeente (staande):
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
belooft U deze ambtsdragers
te omringen met uw medeleven,
hen bij te staan in onze gezamenlijke dienst
aan de Heer en zijn gemeente
en haar te dragen in uw gebeden?
‘Ja dat beloven wij’

Gerard Hoogerwerf, Bert Kozijn en Wilm Merckel worden voorgesteld
We zingen: “Geprezen zij God! Gij engelenkoor”
(Lied 150a: allen vers 1, 3 en 4; cantorij vers 2)

Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
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Aandachtspunten met o.a. Aktie Vrijheidsbrief
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): “Aan U behoort, o Heer der heren”
(Lied 978: vers 1 t/m 4)

Zegen, beantwoord met gezongen: “Amen”

Na de dienst bent u van harte welkom
voor een nader kennismaking,
een goed gesprek en
een kopje koffie, thee of limonade
in het benedenhuis.

Medewerkenden o.a.
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Musici:
Koor:

ds. Werner Pieterse
Albert van Baaderen
Robert Klaassen
Ada van Puffelen
Peter van Dongen & Leo Kramer
Paaskerkcantorij
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Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Edukans
Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans
is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal
succesfactoren om een kind te laten slagen op school. Helpt u mee?
Toelichting op de 2e collecte: Paaskerk Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’
onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Opbrengst collecten 5 mei locatie Westwijk
1e collecte: Stichting Vluchtelingenwerk Amstelveen:
2e collecte: Eredienst en Pastoraat in onze gemeente
Opbrengst collecten 12 mei
1e collecte: Kerk zijn in Syrië
2e collecte: Landelijk jeugd- en jongerenwerk:
Op school het geloof ontdekken

€ 289,47
€ 124,30

€ 350,41
€ 287,80

Agenda Kerkdiensten
19 mei Kerk op schoot, 12- 13 uur
26 mei Dhr. W. Nijsse (proponent),
26 mei Kliederkerk
30 mei Ds. H.U. de Vries, Hemelvaartsdag, Kruiskerk
2 jun Ds. P. de Bres, maaltijd van de Heer
2 jun Themadienst, Drs. R. Prent, locatie dagcentrum Westwijk, 10.30 uur
9 jun Ds. W. Pieterse, Pinksteren mmv Caritas
16 jun Ds. G. J. de Bruin
16 jun meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
23 jun Th. Kraan, kandidaat
Kliederkerk Barmhartige Samaritaan – 26 mei 2019
Een man is op reis van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg wordt hij overvallen door een bende rovers.
Ze slaan hem neer, pakken hem alles af en laten hem achter. Toevallig komt er een priester langs. Hij
ziet de gewonde man wel liggen, maar loopt er met een grote boog omheen. Ook de volgende die
langs komt loopt door. Zou iemand de man willen helpen?
Zondag 26 mei is er weer Kliederkerk! Wij hebben het dan over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Beleef het verhaal op zondag 26 mei 2019 tijdens Kliederkerk in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1, van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten). Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
die samen door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken.
Opgeven kan t/m donderdag 23 mei bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, kliederkerk@pga-b.nl of
06 - 37 22 76 76
De bloemen
Weet u iemand voor de bloemengroet: mail naar jany_steur@hotmail.com of
bloemengroet@paaskerk-amstelveen.nl of evt. via telefoon: 020-643 68 48
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AKTIE VRIJHEIDSBRIEF
Deze maand schrijven wij voor de Zuid-Koreaanse tv-producer Hwang Won, die al 50 jaar vast in
Noord-Korea. Hwang Won stapte op 11 december 1969 op een binnenlandse vlucht naar Seoel, de
hoofdstad van Zuid-Korea. Noord-Koreaanse agenten kaapten het vliegtuig en vlogen het naar NoordKorea. 39 passagiers kwamen in de loop van de tijd weer thuis, maar van Hwang Won en 11 anderen,
ontbreekt ieder spoor. Hij wordt dit jaar 82 jaar en zijn familie hoopt vurig op een weerzien voor het
te laat is. In de te sturen brief roepen wij de president van Zuid-Korea op er bij de Noord-Koreaanse
autoriteiten op aan te dringen duidelijkheid te geven over het lot van Hwang Won.
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop.
Vanuit de kerkenraad
Twee PGA-B gemeentevergaderingen op 21 en 23 mei in de Paaskerk
Namens de Algemene Kerkenraad nodig ik u hierbij van harte uit voor één van de twee gemeentevergaderingen in mei. We doen hetzelfde programma van deze vergadering van de Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert namelijk twee keer: dinsdag 21 mei van 14.30 – 16.30 uur of
donderdag 23 mei van 20.00 – 22.00 uur in de Paaskerk. Globaal ziet de agenda voor deze vergadering
er als volgt uit:
We kijken kort terug in de tijd door aandacht te besteden aan de PGA-B jaarrekening en aan de Diaconie jaarrekening over het afgelopen jaar;
De meeste tijd zullen we echter besteden aan de toekomst (periode 2019 – 2025). In de gemeentevergadering van 23 januari j.l. hebben we u laten zien dat de financiële situatie van onze gemeente
ons noopt om ingrijpende maatregelen te nemen. Voor de pauze wordt een voorstel gepresenteerd
van de gekozen maatregelen in de komende jaren. Na de pauze kunt u in kleine groepen in gesprek
over die keuzen en over de consequenties van die keuzen. De uitkomst van deze gesprekken is mede
van invloed op de uiteindelijk te maken keuzen voor de toekomst.
Mocht u de agenda en de stukken nog niet hebben, deze zijn beschikbaar bij de uitgang van de kerkzaal. Wij hopen weer tenminste zoveel gemeenteleden te ontmoeten op beide vergaderingen als in
januari. Uw betrokkenheid en uw inbreng is niet alleen nodig maar ook inspirerend voor de gemeenteleden die de kerkelijke organisatie zo goed mogelijk proberen te besturen.
Pieter Licht, Scriba Algemene Kerkenraad
Activiteiten
Ontmoetingsbijeenkomst. Op DINSDAG 21 mei komen we weer bij elkaar in de Bolder. Aanvang 15
uur en de middag staat o.l.v. ds. Gert Jan de Bruin.
Van harte welkom.
'Het veelkleurig werk van de Heilige Geest'
Locatie: Paaskerk op de volgende data dinsdag 21 en 28 mei en 4 juni, van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Onder leiding van Ds. Harmen de Vries. 020- 6869141
predikant@pelgrimskerk.nu Aanmelden niet nodig.
Gebedsgroep
Wilt u de bijeenkomst van zang, Bijbellezing en gebed een keer meemaken?
Dit wordt de laatste keer voor de zomer. In september starten we weer.
U bent van harte welkom op woensdag 22 mei 2019 van 19 - 20.30 uur
Benedenhuis Paaskerk. Informatie :Freja Slot- Koelbloed tel. 020-6455948 /
06-46053626 Email: freja.koelbloed@gmail.com
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Gespreksgroep van Damme
Op donderdag 23 mei a.s. is er bij de fam. van Damme, Oosteinderweg 583 te Aalsmeer een gespreksavond. Ds. Maarten Aalders bespreekt Lucas18 : 1-8, een gelijkenis over een rechter. Aanvang: 20 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom. Info: Ina Beers, tel. 020-6450277.
Voor Mensen in Nood bijna 4.300 kilo kleding ingezameld
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse landelijke kledinginzameling, die op zaterdag 13
april jl. in Amstelveen en Buitenveldert is gehouden heeft 4.280 kilo aan kleding en huishoudtextiel
opgeleverd! De organisatoren van de inzameling danken alle kledinggevers van harte voor hun bijdragen. De kleding wordt op soort en kwaliteit gesorteerd, zomerkleding gaat naar markten in Afrika en
winterkleding wordt in Oost-Europa als betaalbare tweedehandskleding verkocht. Kapot textiel wordt
gerecycled. De geldelijke opbrengst van Sam's Kledingactie wordt dit jaar gebruikt voor noodhulp en
wederopbouw van tien dorpen op Sulawesi, Indonesië. Dit eiland is getroffen in 2018 door een
tsunami en enorme aardverschuivingen, met als gevolg duizenden doden en ontheemden en zeer veel
schade. Hulp en ondersteuning is dringend gewenst, dus de bijdrage van deze Sam's kledinginzameling is zeer welkom!
Orde van dienst en Paaskerkberichten per email
U kunt zich inschrijven voor het wekelijks per email ontvangen van de orde van dienst, inclusief Paaskerkberichten, via de link rechtsonder op de voorpagina van de website van de Paaskerkgemeente:
www.paaskerk-amstelveen.nl
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
Graag uiterlijk woensdag 17 uur voor de volgende zondag
Kerkdienst gemist?
Kerkdienst gemist of niet in staat naar de kerk te gaan?
Via http://kerkdienstgemist.nl & Noord-Holland  AmstelveenPaaskerk kunt u de dienst live of
later volgen.

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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