VIJFDE ZONDAG VAN DE ZOMER

28 JULI AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. P. de Bres
Organist : Flip Noordam

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

Intochtspsalm: “ Op U vertrouw ik, Heer der heren”
(Psalm 31: vers 1, 2, 3 en 4 )

Onze hulp, groet en drempelgebed
v
g
v
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De Heer zij met u
ook met u is de Heer.
Onze hulp in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

v

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
om te redden als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen.

g
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(gemeente gaat zitten)

Gebed voor de nood van de wereld.
We zingen: “U alle eer”
Lied 299e
Met de kinderen

DE SCHRIFTEN GEOPEND
Als gebed bij de opening van de schrift zingen wij:
“Woord dat ruimte schept”
Lied 330
Lezing: Johannes 10: 7-15
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond
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vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun
het leven te geven in al zijn volheid.
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die
geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de
man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven
voor de schapen.

We zingen: “Ik wil van God als mijn Herder spreken ”
(Lied 23: vers 1, 2 en 5)

Acclamatie: “U komt de lof toe, U het gezang” (Lied 339a)
Verkondiging
We zingen (meerdere malen): “Neem mij aan zoals ik ben”
Lied 833

GEBEDEN EN AVONDMAAL
Dank- en voorbeden – Stil gebed
Telkens als de voorganger bidt: “zo bidden wij u allen”
antwoordt de gemeente zingend:
“Adem van God, vernieuw ons bestaan”
Aandachtspunten en inzameling van de gaven
We zingen: “De tafel van samen”

Lied 385: vers 1 t/m 4

Het grote tafelgebed:
v
g
v
g
v
g
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De Heer zij met u.
ook met u is de Heer.
De harten omhoog.
Wij heffen ze op tot de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dank waardig.
Ja, het is werkelijk met recht en rede….

We zingen: “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig”
Lied 405:1

Vervolg van het Tafelgebed
De vredegroet: “de vrede zij met u”
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De gemeenschap van brood en wijn
Tijdens de gemeenschap zingen wij:
“Vier met alles wat in je is”
Lied 386: 1, 2, 3.)
Slotlied: “Jezus roept hier mensen samen” Lied 975: 1, 2, 3, 4.
ZEGEN

Medewerkers o.a.:
Voorganger:
Organist:
Diakenen:
Ouderling:
Voorlezer:

Ds. P. de Bres
Flip Noordam
Marjo Valkier en Chris Aalbersberg
Elly Merckel
Willem Pel

Paaskerkberichten 28 juli 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert. Ondanks alles wat
er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen
van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan
adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg geholpen, als
er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd
en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in
handen te nemen.
1e

Toelichting op de 2e collecte: Communicatie in onze gemeente
De websites worden voor ons een steeds belangrijker communicatiekanaal. Heeft u gemerkt dat onze
websites onlangs waren gehackt? Wij hopen van niet. Met de opbrengst van deze collectes kunnen
wij onder andere voor onze vrijwillige webbeheerders professionele ondersteuning inhuren om technische problemen op te lossen, te verhelpen en vooral te voorkomen.
Opbrengst collecten 21 juli
1e collecte: Een warm hart kost meer – stichting regenboog
2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
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€ 294,60
€ 262,55

Agenda Kerkdiensten
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
1 sep Ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
8 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
Kerkdienstgemist problemen.
Zoals onze trouwe klanten van "kerkdienstgemist" gemerkt zullen hebben zijn er problemen met de
uitzending en dus ook de opnames van onze diensten.
Helaas zijn we er nog niet uit wat de problemen zijn en hoe die dus op te lossen. De vakantietijd helpt
ook niet in een spoedige oplossing.
Maar gelukkig hebben we nog wel de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10065
Hierop zijn onze diensten ook te beluisteren, maar helaas zonder beeld erbij.
Let op dat er vaak meerdere opnames van 1 dag staan, dat heeft een technische achtergrond. De opname het dichtst bij 10:00 uur is die van de dienst zelf: tijdweergave het dichtst bij 10 uur.
Excuses voor het ongemak.
Groetjes namens de beeld&geluidgroep, Anko Verburg
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
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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

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.
Het inschrijfformulier met uitgebreide informatie 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: 06-25052749) of bij de koster 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.
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Locatie
Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen
(Paaskerkgemeente)
Locatie: Paaskerk (iedere zondag)
Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Telefoon: 020-6415168
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