TIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER
25 AUGUSTUS AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. Piet de Bres
Muziek
: Leo Kramer

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

Intochtslied: “Zing, mijn ziel, voor God uw Here”
(Psalm 146: vers 1, 4 en 5)

Onze hulp en Drempelgebed
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De Heer zij met u,
ook met u zij de Heer.
Onze hulp in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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Eeuwige, onze God, wij die U nooit gezien hebben,
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord,
hoor gij ons aan.
Uw naam is dat gij mensen helpt,
wees onze hulp
en dat gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw
en dat gij ons bij name kent,
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven,
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig. Amen.
(gemeente gaat zitten)

Als gebed voor de nood van de wereld, zingen wij:
“Heer, ontferm u” (Lied 299e)
Met de kinderen
We zingen voor en met de kinderen:
“Elke dag vertelt over God de Heer” (Lied 224, 3x)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
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Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 35:1-7
De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’
Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

We zingen: “De steppe zal bloeien”
(Lied 608: vers 1 t/m 3)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10:46-52
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden,
maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en
zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De
blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof
heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

We zingen: “De herder heeft zich niet vergist”
(Lied 182: vers 1 t/m 4)
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Overweging
Muziek
We zingen: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”
(Lied 221: vers 1 t/m 3)

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
Toelichting bij de collecte voor ‘WIJDEKERK’,
(een groep die opkomt voor de LHBT-gemeenschap)

Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): “God, schenk ons de kracht”
(Lied 418: 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. Piet de Bres
Carla Verwoerd
Robert Klaassen
Meta Stenneberg
Leo Kramer
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Paaskerkberichten 25 augustus 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Wijdekerk
Wijdekerk is een groep die binnen de kerk opkom voor de belangen van LHBT gemeenschap. Een nadere toelichting volgt bij de aandachtspunten tijdens de kerkdienst.
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 18 augustus
1e collecte: Wereldhuis
2e collecte: Paaskerk Wijkwerk- kerkdienst gemist

€ 372,€ 353,12

Agenda Kerkdiensten
1 sep Ds. W. Pieterse
1 sep Ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
8 sep Ds. W. Pieterse
8 sep oecumenische Taizé viering, 19.30 uur
15 sep Ds. G.J. de Bruin en Ds. W. Pieterse, startzondag, mmv Paaskerkcantorij
22 sep Ds. B. Kozijn
29 sep Ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
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
Hartelijk dank!
Voor alle blijken van meeleven in het afgelopen half jaar, waaronder ook de bloemen vanuit de gemeente, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Mooi, zo'n gemeenschap van mensen die naar elkaar
omzien.
Hartelijke groet, Anne Marie Dees
Verrast was ik dat ik de bloemen uit de dienst van 4 augustus heb mogen ontvangen. Heel hartelijk
dank daarvoor.
Hartelijke groet, Henk Lems
Themaviering in dagcentrum
Op zondag 1 september is er weer een themaviering in dagcentrum Westwijk om 10.30 uur. De voorbereidingsgroep koos als voorlopige titel voor die dienst: ‘De kracht van verhalen’. We vertellen elkaar
verhalen, lezen verhalen als we met een boek op de bank zitten en proberen ons levensverhaal in een
viering al luisterend te verbinden met een Bijbelverhaal. Een goed verhaal is als een spiegel en biedt
mogelijkheden tot identificatie met één of meerdere figuren uit het verhaal. We gaan op 1 september
met één van die Bijbelverhalen actief aan de slag. Als het weer het toelaat, blijven we niet het hele
uur binnen. In kleine groepen lopen we dat een stukje met een Bijbelverhaal op.
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Septembertocht met de bus: bijna vol!
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. 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. Aansluitend krijgen we een virtuele rondvlucht
boven Nederland.
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).
Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.
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 rekenen op een gezellige tocht met elkaar!
Namens de commissie Septembertocht: Jan-Willem en Jacqueline Meij, Marieke Sinnige en Tanja de
Kam
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
Taakgroep diaconie
De eerste vergadering van de taakgroep diaconie na de zomer is op donderdag 29 augustus om 20.00
uur, Gaasterland 50.
In deze zomerperiode is het kerkelijk bureau gesloten. Vanaf 3 september is het op de gebruikelijke
dagen (dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur) weer open.

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
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
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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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