ELFDE ZONDAG VAN DE ZOMER

Tekening die Rembrandt maakte bij Handelingen 3

1 SEPTEMBER AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. Werner Pieterse
Muziek
: Peter van Dongen

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

We zingen: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”
(Psalm 84: vers 1 en 4)

Onze hulp
Als lied op de drempel: “Licht om te leven de duisternis voorbij”
(Lied 219)
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Kyriegebed
Loflied: “Wij zingen God ter ere”
(Lied 786: vers 1 t/m 4)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Handelingen 3:1-10
Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel
voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de
tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen
bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan,
vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’
De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb
ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’
Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn
voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de
tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en
hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

We zingen: “Voor mensen die naamloos”
(Lied 647: vers 1 t/m 4)

Lezing: Handelingen 3:11-16
De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond
hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het
volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen
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kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God
van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus,
zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten,
ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist
dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst hebt u
gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Het komt door
zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.

We zingen: “Uit Oer is hij getogen”
(Lied 803: vers 1 t/m 6)

Preek
Muziek
Gedachtenis, besloten met “Niemand leeft voor zichzelf” (lied 961)

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): “De toekomst van de Heer is daar”
(Lied 767: vers 1 t/m 7)

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
Elly Merckel
Chris Aalbersberg
Rianne de Clerc
Peter van Dongen
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Paaskerkberichten 1 september 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Edukans
Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans
is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal
succesfactoren om een kind te laten slagen op school. Helpt u mee?
Toelichting op de 2e collecte: Proef de kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij,
een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag
per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om
eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk
ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.
Opbrengst collecten 25 augustus
1e collecte: Wijdeker
2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente

€ 465,86
€ 337,55

Agenda Kerkdiensten
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
6 okt Ds. W. Pieterse
6 okt Ds. P. de Bres, locatie Westwijk, 10.30 uur
Startzondag
In het voorjaar is door de commissie herinrichting Paaskerk op de twee gemeente vergaderingen uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden tot nu toe. Er zijn schetsen getoond, die u ook in
Present heeft kunnen zien. We willen onze kerk graag toekomstbestendig maken. Een wens die al veel
langer leeft, is de kerkzaal geschikt te maken voor kleinere, intieme vieringen. Daarnaast zoeken we al
heel lang naar een mooie plek voor een stilte- en/of gedachtenishoek. De commissie is bijgestaan
door Pim van Dijk, architect die gespecialiseerd is in de (her) inrichting van kerken. Pim van Dijk komt
op 15 september en zal direct aansluitend aan de dienst een presentatie geven waarin hij het ontwerp
zal toelichten. Hiervoor bent u allen van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad, Elly Merckel-Timmer

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
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Ontmoetingspastoraat in Westwijk.
Voor mensen uit Westwijk is de eerste middag in het nieuwe seizoen op donderdag 5 september om
15.00 uur in de Dignahof.
Bijeenkomst community op dinsdag 3 september a.s.
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
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.

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