VIERDE ZONDAG VAN DE ZOMER
21 JULI AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : drs. Renger Prent
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 1, 2 en 7)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Gebed om ontferming
Kyriëlied: “Kyrie eleison” (Lied 301a)
Glorialied: “De dag gaat open” (Lied 217: vers 1 t/m 5)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Lezing: Genesis 18:1-10
De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat
Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen
staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer, wees toch zo
goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt
wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar
langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ Abraham haastte zich
naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ Daarna
snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die
het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan
zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. ‘Waar is Sara, uw vrouw?’
vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een
jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent
stond, achter de man, hoorde dat.

We zingen: “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”
(Lied 275: vers 1 t/m 4)

Lezing: Lucas 10:38-42
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die
Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn
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woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging
naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen?
Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd
en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en
dat zal haar niet worden ontnomen.’

Acclamatie: “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.

Aandachtspunten en inzameling van de gaven
Slotlied (staande): “Een rijke schat van wijsheid”
(Lied 313: vers 1, 3, 4 en 5)

Zegen, beantwoord met gezongen “Amen”

Welkom in het benedenhuis voor koffie en thee

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

drs. Renger Prent
Remon Vonk
Roeltje Mentink
Marco van Leeuwen
Nico Ph. Hovius
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Paaskerkberichten 21 juli 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Een warm hart kost meer
Vandaag collecteren van voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder geld aan sociale
doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite
genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen
moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld. Van beiden
is minder beschikbaar. Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten
voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee?
Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
De kerk is meer dan een huis waar je welkom bent. In de kerk huist een gemeenschap die naar elkaar
omziet en naar elkaar luistert. Predikanten en pastoraal medewerkers hebben aandacht voor het verhaal van de ander. Zij bieden iedereen die daar behoefte aan heeft een luisterend oor. Jong en oud.
De collecteopbrengst wordt onder andere hiervoor ingezet.
Opbrengst collecten 14 juli
1e collecte: Kerkwebradio
2e collecte: Paaskerk Wijkwerk, zonnehuisbus

€ 403,36
€ 343,30

Agenda Kerkdiensten
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. Gewoonte getrouw 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.
Het inschrijfformulier ligt ook bij beide uitgangen van de 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

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

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.
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Vooraankondiging 45ste Rommelmarkt,
Zaterdag 21 september vindt de 45ste Rommelmarkt plaats. Noteert u de datum alvast in uw agenda.
De voorbereidingen zijn getroffen en het magazijn raakt alweer aardig gevuld met boeken en andere
spullen.
Inleveren van spullen kan op woensdag 18 september van 11.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomst voor
medewerkers is gepland op woensdagavond 4 september om 19.30 uur in de Paaskerk. Ieder die wil
meehelpen of ideeën heeft is uitgenodigd. Ook kunt u dan alvast intekenen op de kramen.
Dit jaar is een belangrijk deel van de opbrengst bestemd voor de Voedselbank Amstelveen. We hebben de Voedselbank al eens eerder geholpen, maar ondersteuning blijft zeer welkom.
Heeft u nog DE punten of zegels van het Stoepje, (de Bakkerij op de weekmarkt in het Stadshart) Wij
kunnen die heel goed gebruiken om prijzen voor de bingo en het rad van avontuur te bestellen. U
kunt ze afgeven bij één van de kosters.
Alvast onze hartelijke dank!
De rommelmarktcommissie
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
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