DERDE ZONDAG VAN DE ZOMER
14 JULI AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. T.H. Hibma
Muziek
: Nico Ph. Hovius

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

Intochtspsalm: “Welzalig wie de rechte wegen gaan”
(Psalm 119: vers 3 en 6)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Gebed om ontferming
Kyriëlied en glorialied: “Heer, ontferm u” (Lied 299e)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Lezing: Deuteronomium 30:9-14
De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee
en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij
uw voorouders. Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze
zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar
te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de
overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel
dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.

We zingen: “Het woord dat u ten leven riep”
(Lied 316: vers 1 t/m 4)

Lezing: Lucas 10:25-37
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om
deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat
leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen
en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand
die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren
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uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester
langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een
Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man
toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem
naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan
voortaan net zo.’

We zingen: “U komt de lof toe, U het gezang” (Lied 339a)
Verkondiging
Muziek

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden - stil gebed - 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.

Gedachtenis
Aandachtspunten en inzameling van de gaven
Slotlied (staande): “Vervuld van uw zegen” (Lied 425)
Zegen, beantwoord met gezongen “Amen”

Welkom in het benedenhuis voor koffie en thee

Medewerkenden o.a.
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Muziek:

ds. T.H. Hibma
Kees Elffrich
Selma van Ee
Sabina Pierik
Nico Ph. Hovius
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Paaskerkberichten 14 juli 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Kerkwebradio
Door de Kerkwebradio is het mogelijk om thuis de kerkdienst mee te kunnen luisteren. Dit wordt zeer
op prijs gesteld door mensen die door ouderdom en/of ziekte niet meer naar de dienst kunnen komen. De diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt ook de onderhoudskosten
van de kastjes. De gebruikskosten van ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw bijdrage.
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 de
‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder
andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Opbrengst collecten 7 juli
1e collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat
€ 383,58
e
2 collecte: Kinder- en jongerenwerk in onze gemeente € 274,27
Agenda Kerkdiensten
21 juli Drs. R. Prent
28 juli Ds. P. de Bres, maaltijd van de Heer
4 aug Ds. E. Post - Bunnik
11 aug Ds. W. Pieterse
18 aug Ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
25 aug Ds. P. de Bres
1 sep Ds. W. Pieterse
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

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Ontmoetingsmiddag
De diaconie van de Protestantse Paaskerkgemeente organiseert op dinsdag 30 juli 2019 een ontmoetingsmiddag voor senioren in de Paaskerk.
We verwelkomen u graag om 12 uur in de Paaskerk, waar u kunt genieten van een zomerse 3gangenlunch. Tussen de gangen door zal Gertjan Mentink een diapresentatie geven over Costa Rica.
De middag duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Aanmeldingsformulieren voor deze middag liggen voor u klaar in het benedenhuis. Opgeven voor 28
juli a.s.
Namens de Diaconie: Roeltje Mentink tel.020-4537148; email: roeltje@fammentink.nl
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Vacatures:
Columnist
In Amstelveen hebben we een digitale nieuwsbrief die elke vrijdag naar een heel aantal mensen uit de
drie wijkgemeenten gaat. Vast onderdeel van de nieuwsbrief is een column. Het team van zeven columnisten zoekt uitbreiding. Wil u ongeveer een keer in de twee maanden een column schrijven? Het
onderwerp van de column is geheel aan u. Over kerk of religie schrijven mag, maar moet niet. Misschien schrijft u liever iets over Amstelveen, over onze samenleving, over natuur of cultuur… Informatie kunt u inwinnen bij Ds. Gert Jan de Bruin, t. 6450616.
Organist
Voor de locatie Nieuw Vredeveld wordt een organist gezocht om de kerkdiensten in dit woonzorgcentrum te begeleiden, een keer in de maand op de vrijdagmiddag. Informatie kunt u inwinnen bij Annemieke Biemond <a.biemond@brentano.nl>

DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE KERK AMSTELVEEN/BUITENVELDERT
Septembertocht op woensdag 11 september 2019
Hierbij nodigen wij u uit voor de Septembertocht op 11 september a.s
De septembertocht van Amstelveen-Zuid is op 11 september. De leden van Amstelveen-Noord volgen
hetzelfde programma op 4 september. Dit jaar wordt heel bijzonder. Gewoontegetrouw starten we
vanaf het start punt met een mooie rit naar een lekker kopje koffie met gebak. Dat zal voor ons klaar
staan in Castricum. Wij vervolgen daarna de rit door Noord-Holland naar Wognum alwaar een overheerlijk 3 gangen diner klaar zal staan. De afsluiter van vandaag wordt de klapper waarvan we allemaal in de wolken zullen zijn. Een bijna levensechte rondvlucht boven Nederland en tevens een wijde
blik vanaf een van de mooiste uitkijkpunten van Amsterdam.
Ook dit jaar kunt u weer de keuze aangeven waar u opstapt. In Westwijk, Groenelaan of bij de Paaskerk
Het uitstapje kost € 59,50. U wordt verzocht dit bedrag te storten per giro of bank op gironummer NL
32 INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen/Buitenveldert met vermelding: Septembertocht Zuid. Mocht de prijs echter een belemmering zijn om mee te gaan, neem dan
contact op met Marieke Sinnige (tel: 06 14788870) of Tanja de Kam (tel nr 06-25052749)
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd mocht zijn mee te gaan, wilt u hiervan dan mededeling doen aan uw contactpersoon. In dit geval krijgt u het betaalde bedrag minus € 5,- voor gemaakte
kosten terug. We willen u erop wijzen dat uw inschrijving pas volledig is als u ook heeft betaald.
De opstapplaats is:
Bus 1
Bus 2
8.45 uur
Kringloop
Marthahoeve
9.00 uur
Paaskerk
Paaskerk
Met vriendelijke groet,
De commissie Septembertocht
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Septembertocht op 11 september 2019
Hr/mevr.---------------------------------------------------------------------------------------Adres--------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon----------------------------------------------------------------------------------------Opstapplaats----------------------------------------------------------------------------------Is vervoer naar opstapplaats nodig?
Ja/nee
Loopt u met een rollator?
Ja/nee
Heeft u een bepaald dieet?
Ja, gaarne aangeven welk dieet
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Wilt u dit strookje vóór 25 augustus a.s. inleveren bij Marieke Sinnige (tel: 06 14788870) of Tanja de
Kam (tel nr 06-25052749) of bij de koster van de Paaskerk.
PS het inschrijfformulier ligt ook bij beide uitgangen van de Paaskerk!
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?
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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DIAKONIE VAN DE PROTESTANTSE KERK AMSTELVEEN/BUITENVELDERT
Septembertocht op woensdag 11 september 2019
Hierbij nodigen wij u uit voor de Septembertocht op 11 september a.s
De septembertocht van Amstelveen-Zuid is op 11 september. De leden van
Amstelveen-Noord volgen hetzelfde programma op 4 september. Dit jaar
wordt heel bijzonder. Gewoontegetrouw starten we vanaf het start punt
met een mooie rit naar een lekker kopje koffie met gebak. Dat zal voor ons
klaar staan in Castricum. Wij vervolgen daarna de rit door Noord-Holland
naar Wognum alwaar een overheerlijk 3 gangen diner klaar zal staan. De afsluiter van vandaag wordt de klapper waarvan we allemaal in de wolken zullen zijn. Een bijna levensechte rondvlucht boven Nederland en tevens een
wijde blik vanaf een van de mooiste uitkijkpunten van Amsterdam.
Ook dit jaar kunt u weer de keuze aangeven waar u opstapt. In Westwijk,
Groenelaan of bij de Paaskerk.
Het uitstapje kost € 59,50. U wordt verzocht dit bedrag te storten per giro of
bank op gironummer NL 32 INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amstelveen/Buitenveldert met vermelding: Septembertocht
Zuid. Mocht de prijs echter een belemmering zijn om mee te gaan, neem
dan contact op met Marieke Sinnige (tel: 06 14788870) of Tanja de Kam (tel
nr 06-25052749)
Indien u na aanmelding onverhoopt verhinderd mocht zijn mee te gaan, wilt
u hiervan dan mededeling doen aan uw contactpersoon. In dit geval krijgt u
het betaalde bedrag minus € 5,- voor gemaakte kosten terug. We willen u
erop wijzen dat uw inschrijving pas volledig is als u ook heeft betaald.
De opstapplaats is: Bus 1
Bus 2
8.45 uur
Kringloop
Marthahoeve
9.00 uur
Paaskerk
Paaskerk
Met vriendelijke groet,
De commissie Septembertocht
Wilt u het inschrijfformulier vóór 25 augustus a.s. inleveren bij:
Marieke Sinnige (tel: 06 14788870) of Tanja de Kam (tel nr 06-25052749) of
bij de koster van de Paaskerk.
PS het inschrijfformulier ligt ook bij beide uitgangen van de Paaskerk!
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INSCRIJFFORMULIER SEPTEMBERTOCHT 11 SEPTEMBER 2019

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de Septembertocht op 11 september 2019

dhr/mevr---------------------------------------------------------------------------------------Adres--------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon----------------------------------------------------------------------------------------Opstapplaats----------------------------------------------------------------------------------Is vervoer naar opstapplaats nodig?

Ja/nee

Loopt u met een rollator?

Ja/nee

Heeft u een bepaald dieet?

Ja, gaarne aangeven welk
dieet
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