ELFDE ZONDAG VAN DE ZOMER
8 SEPTEMBER AD 2019

tekening toegeschreven aan Carel Fabritius (1622-1654) bij Handelingen 5:19

PAASKERK AMSTELVEEN
Voorganger : ds. Werner Pieterse
Muziek
: Leo Kramer

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

We zingen: “Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden”
(Psalm 86: vers 1 en 2)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Bij het aansteken van de kinderkaars: “Licht om te leven de duisternis voorbij” (lied 219)
Kyriegebed
Loflied: “Zing van de Vader die in den beginne” (Lied 304)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Handelingen 5: 12-16
12De

apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen
eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, 13en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te
voegen, sprak het volk vol lof over hen. 14Steeds meer mensen
gingen in de Heer geloven,
een groot aantal mannen zowel als vrouwen, 15en ze legden zelfs zieken op draagbedden of
matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de
schaduw van Petrus,
16
wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem
stroomden
de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door
onreine geesten
gekweld werden, en allen werden genezen.

We zingen: “Dat ik recht kan staan,”
(Lied 714: vers 1, 2, 3, 8)

Lezing: Handelingen 5: 17-25
17Daarop

besloten de hogepriester en zijn medestanders, de
sadduceeën, in te grijpen.
Vervuld van jaloezie als ze waren, 18lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. 19’s Nachts
opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten
en zei: 20‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat dit nieuwe leven
aangaat.’ 21De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar
de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.
Toen de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd
waren, riepen ze het
Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de
gevangenis om de apostelen te halen. 22Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen
2

er niet aan. Ze keerden terug om
verslag uit te brengen 23en zeiden: ‘De gevangenis was zorgvuldig
afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we
die geopend hadden,
24
troffen we er niemand aan.’ Toen het
hoofd van de tempelwacht en de priesters dit hoorden,
vroegen
ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. 25Kort daarop kwam
iemand zeggen: ‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk.’

We zingen: “Eens, als de bazuinen klinken”
(Lied 769: vers 1,2,5,6)

Preek
Muziek

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden, stil gebed en 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
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): “De Geest des Heren heeft”
(Lied 686)

Zegen,
beantwoord met gezongen “Amen” (anoniem)

Welkom in het benedenhuis voor koffie en thee

Medewerking:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Muziek:

ds. Werner Pieterse
Freja Slot
Roeltje Mentink
Willem Pel
Leo Kramer
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Paaskerkberichten 8 september 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp
Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van
Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn
kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. Bij veel gemeenteleden is de stichting bekend
en dragen deze een warm hart toe. Het huis waar de kinderen wonen heet “Tulip Garden” en er is
een nieuw hek nodig bij de koeienstal. Het gaat om een ijzeren hek en de cement palen waar het hek
aan vast gemaakt wordt. Er is gekeken naar de kosten van een nieuw hek, dit komt neer op +/- € 600.
Krijgen we dit met zijn allen voor elkaar?
Dank jullie wel, namens alle kinderen en staf van Tulip Garden.
Toelichting op de 2e collecte: Kliederen in de kerk
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk,
maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die
vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in
Nederland, waaronder in Amstelveen, wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een
Kliederkerk. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en
creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.
Agenda Kerkdiensten
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
Gemeentestartzondag
Volgende week zondag 15 september trappen we het seizoen af en sluiten in de viering aan bij het
landelijke thema: ‘Een goed verhaal’. We luisteren naar twee verhalen: David en Goliat uit 1 Samuël
17 en een fragment uit ‘Le petit Prince’ van Antoine de Saint-Exupéry.
Raad van Kerken
Op maandagavond 9 september is er om 20.00 uur een bijeenkomst van de Raad van Kerken in het
gebouw van het Apostolisch Genootschap.
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Septembertocht
De tocht, naar diverse locaties in Noord Holland, is dit jaar op woensdag 11 september.
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
Onderhoud Paaskerk
Vanwege schilderwerkzaamheden zullen er vanaf dinsdag 10 september steigers bij de Paaskerk
staan. Er zal alles gedaan worden om de overlast te beperken en de toegankelijkheid van de kerk te
waarborgen.
Geluid
Het geluid in de kerkzaal blijft een punt van zorg. De geluidsdienst heeft nu actie genomen. Zoals u
ziet, is er een extra luidspreker geplaatst om te kijken of dit een verbetering oplevert.
Wij willen dan ook vragen aan de mensen die problemen hebben met het geluid, na de dienst even
te willen blijven zitten zodat de mensen van het geluid kunnen vragen of dit een verbetering is.
Daarnaast ligt er bij de tafel van de geluidsdienst een enquête die we u vragen in te vullen als u
problemen heeft met de verstaanbaarheid in de kerkzaal.
Aankondiging 45e Rommelmarkt,
Zaterdag 21 september zal de 45e rommelmarkt plaatsvinden. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van
harte uitgenodigd! We maken er weer een feestelijke dag van!
Inleveren van spullen kan op woensdag 18 september van 11.00 tot 20.00 uur. De bijeenkomst voor
medewerkers heeft inmiddels plaatsgevonden. U kunt nog intekenen om een paar uurtjes mee te
helpen achter één van de kramen. De intekenlijst staat de komende tijd in het benedenhuis.
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!

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
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.
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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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