ZEVENDE ZONDAG VAN DE ZOMER

Ikoon van Christus als leraar (Lukas 12:13).
11 AUGUSTUS AD 2019
PAASKERK AMSTELVEEN

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “De vreugde voert ons naar dit huis”
(Lied 280: vers 1 t/m 4)

Onze hulp
Als lied op de drempel: “Die ons voor het licht gemaakt hebt”
(Lied 277)
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Kyriegebed
Loflied: “Loof overal, loof al wat adem heeft” (Lied 867: vers 1 en 2)

DIENST VAN HET WOORD
Als gebed bij de opening van de schrift zingen we:
“Heer, raak mij aan met uw adem” (Lied 695: vers 1 t/m 5)
Lezing: Lucas 12:13-21
Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij
moet delen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt
niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af:
Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat
ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan
opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je
leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo
vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

We zingen: “Bewoners van de wijde wereld, hoort”
(Psalm 49: vers 1, 2 en 6)

Lezing: Kollosenzen 3:9-17 (vertaling: nbg 1951)
Liegt niet meer tegen elkaar, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe
aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij
geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije,
maar alles en in allen is Christus.
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Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar, indien de een tegen de
ander een grief heeft; gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles
de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één
lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk,
doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

We zingen: “Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven”
(Lied 976: 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): “God, die leven”
(Lied 718: vers 1 t/m 4)

Zegen, beantwoord met gezongen “Amen” (anoniem)

Welkom in het benedenhuis voor koffie en thee

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

ds. Werner Pieterse
Albert van Blaaderen
Truus van Noord
Marco van Leeuwen
Leo Kramer
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Paaskerkberichten 11 augustus 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collect: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40%
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer
900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Toelichting op de 2e collecte: Werk binnen de Classis
Alle gemeenten van de Protestantse Kerk ontmoeten elkaar in een van de elf classicale vergaderingen.
De classis is belangrijk als platform en gemeenschap van gemeenten, als regionale kerk. Goed beschouwd is de classis het protestantse bisdom en de classicale vergadering de protestantse bisschop.
Daarom zijn - de eeuwen door - juist hier wezenlijke taken neergelegd. Enkele voorbeelden: het examineren van kandidaten tot de heilige dienst, het goedkeuren van uitgebrachte beroepen, de visitatie
en het uitoefenen van de kerkelijke tucht. Dit alles in het kader van het bijstaan van de kerkenraden.
De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.
Opbrengst collecten 4 augustus
1e collecte: Stichting Stap Verder
2e collecte: Jeugd-en jongerenwerk in onze gemeente

€ 331,13
€ 321,24

Agenda Kerkdiensten
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
8 sept oecumenische Taizé viering, 19.30 uur
15 sep Ds. G.J. de Bruin en Ds. W. Pieterse, startzondag, mmv Paaskerkcantorij
22 sep Drs. B. Kozijn
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.
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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
Septembertocht met de bus
We vertrekken op woensdag 11 september vanuit Amstelveen en gaan door Noord-Holland via een
mooie route naar Castricum voor koffie met gebak. Aansluitend rijden we verder richting Wognum
voor een heerlijk 3-gangen diner. Met een evt. dieet kan rekening gehouden worden.
Na het diner komt de klapper van de reis!
We rijden naar de Amsterdam-Toren (aan het IJ) waar we allereerst op de 20e verdieping in de overdekte panorama-galerij een machtig uitzicht hebben over Amsterdam-Centrum, het IJ en natuurlijk
ook Amsterdam-Noord. Op alle hoeken staan hulpmiddelen om te herkennen wat men ziet.
Aansluitend krijgen we een virtuele rondvlucht boven Nederland. Vanuit een bewegende theaterzaal
heb je de ervaring alsof je zelf boven Nederland rondvliegt.
Het grote voordeel van deze locatie is dat we al dicht bij huis zijn en daardoor op een mooi tijdstip
weer bij het vertrekpunt teruggebracht zullen worden.
Afhankelijk van de opstapplaats is het vertrektijdstip 8.45 of 9.00 uur.
Dit uitstapje kost € 59,50. Mocht deze prijs een belemmering zijn om mee te gaan neem dan contact
op met Tanja de Kam of Marieke Sinnige (telefoonnummers staan op inschrijfformulier).
De inschrijfformulieren liggen klaar bij de beide uitgangen. Daarop treft u ook het bankrekeningnummer, de opstappunten, de inleverpunten voor het ingevulde formulier en alle andere benodigde
informatie aan.
Wij verheugen ons op een gezellige tocht met elkaar!
Namens de commissie Septembertocht: Jan-Willem en Jacqueline Meij, Marieke Sinnige en Tanja de
Kam
In deze zomerperiode is het kerkelijk bureau gesloten. Vanaf 3 september is het 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

5

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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