ZESDE ZONDAG VAN DE ZOMER
4 AUGUSTUS AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. E. Post
Muziek
: Leo Kramer

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

Intochtslied: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven”
(Psalm 8: vers 1, 3, 4 en 6)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Gebed om ontferming
Kyriëlied: “Kyrie eleison” (Lied 301a)
Glorialied: “Loof God, loof Hem overal” (Psalm 150: vers 1 en 2)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Lezing: Psalm 42: 2, 3 en 6
Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

We zingen: “Evenals een moede hinde”
(Psalm 42: vers 1 en 7)

Lezing: Johannes 3:1-13
Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. Hij kwam in de nacht
naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen
met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker
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u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan iemand geboren
worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot
ingaan en weer geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie
allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid,
maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit
de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u
een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen
van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven
als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald:
de Mensenzoon?

We zingen: “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”
(Lied 834: vers 1 t/m 3)

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): “Grote God, wij loven U”
(Lied 413: vers 1 t/m 3)

Zegen, beantwoord met gezongen “Amen” (Lied 431b)

Welkom in het benedenhuis voor koffie en thee
Medewerkenden o.a.
Voorganger
Ouderling
Diaken
Voorlezer
Muziek

:
:
:
:
:

ds. Elizabeth Post
Pieter Licht
Geraldineke Licht
Ada van Puffelen
Leo Kramer
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Paaskerkberichten 4 augustus 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Stichting Stap Verder
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in
de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren,
verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen?
Toelichting op de 2e collecte: Jeugd-en jongerenwerk in onze gemeente
Over 2 weken gaat een groep jongeren op weg naar Taizé, Frankrijk. Voor hen is Taizé een plek waar
ze de tijd kunnen nemen om een stap terug te doen uit hun drukke leven en er ruimte is om samen te
zoeken naar de betekenis van God in hun leven. De Taizéreis is één van de activiteiten die Nienke van
der Heiden, jeugdwerker van de Protestantse Jeugdraad Amstelveen-Buitenveldert samen met predikanten en vrijwilligers organiseert. Deze collecte is bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van
dergelijke activiteiten. Draagt u hieraan bij?
Opbrengst collecten 28 juli
1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert. € 328,40
2e collecte: Communicatie in onze gemeente
€ 235,67
Agenda Kerkdiensten
11 aug Ds. W. Pieterse
18 aug Ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
25 aug Ds. P. de Bres
1 sept Ds. W. Pieterse
1 sept Ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
8 sept 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.
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
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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
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 nr 06-25052749) of bij de koster van de Paaskerk.
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Kerkelijk bureau
In deze zomerperiode is het kerkelijk bureau gesloten. Vanaf 3 september is het kerkelijk bureau op
de gebruikelijke dagen (dinsdag tm donderdag 9-12.30 uur) weer open.

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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