LAATSTE ZONDAG VAN DE ZOMER
22 SEPTEMBER 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger : ds. Bert Kozijn, Aalsmeer
Muziek
: Leo Kramer

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

Intochtslied: “De vreugde voert ons naar dit huis”
(Lied 280: vers 1, 2, 5, 6 en 7)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Gebed om ontferming
Glorialied: “Laat komen, Heer, uw rijk”
(Lied 756: vers 1, 4, 5 en 8)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Uit: “Klein boek om het licht heen” (Hans Andreus)
Alleen de liefde
draagt nog onder
iedere voetstap
de snelle steen aan
waarop ik kan staan,
een voetstap lang.
Licht leeft wel mee,
maar heeft geen been
om op te staan.
En niemand is niet bang.

We zingen: “Wij leven van de wind”
(Lied 687: vers 1 en 3)

Lezing: 1 Johannes 3:11-24
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben en
niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg.
En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de
dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de
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dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar
het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn
hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben
met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit
de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt:
God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar
vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we
door de Geest die hij ons heeft gegeven.

We zingen: “Dit is een morgen als ooit de eerste”
(Lied 216: vers 1 t/m 3)

Preek
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): “Zolang wij ademhalen”
(Lied 657: 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. Bert Kozijn, Aalsmeer
Kees Elfferich
Truus van Noord
Willem Pel
Leo Kramer
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Paaskerkberichten 22 september 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Landelijk Vredeswerk
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog.
Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan
oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan
de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiele steun voor.
Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. Dit keer is de opbrengst onder andere bestemd voor de extra aandacht die we besteden aan de start van het nieuwe
seizoen om bijv. de startzondag een feestelijk tintje te geven.
Opbrengst collecten 15 september
1e collecte: Stichting de Regenboog: Een warm hart kost meer
2e collecte: Kerk in Actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten

€ 417,74
€ 382,05

Agenda Kerkdiensten
29 sep ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
29 sep kliederkerk over dopen, 16.00 uur
6 okt ds. W. Pieterse
6 okt ds. P. de Bres, locatie Westwijk, 10.30 uur
13 okt ds. G.J. de Bruin
13 okt meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
20 okt ds. W. Pieterse
27 okt ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer
3 nov ds. W. Pieterse
3 nov ds. G.J. de Bruin, locatie Westwijk, 10.30 uur
3 nov meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
Wijkdoelcollectes
Diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen, maar van de hele gemeente. Dat betekent dat iedereen in de gemeente een voorstel kan doen voor een Wijkdoelcollecte. Heeft u een idee, meld dat
bij de voorzitter van de diaconie, Chris Aalbersberg (C_J_A@hotmail.com), graag met enige toelichting, of verwijzing naar een website; dan bespreken de diakenen het in hun vergadering.
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
JD12+
Dag allemaal, vanmorgen is er weer een JD12+ in de jeugdruimte van de Paaskerk! We gaan het hebben deze zondag over risico’s. Een kwart van de Nederlandse jongeren neigt naar flink risicogedrag.
Hoe zit dat met jullie? En met de leijding? We gaan samen op onderzoek uit! Groeten, Rianne
AmstelveenSpreekt
Maandag 23 september start AmstelveenSpreekt, een nieuw Amstelveens initiatief. Drie bestaande
Amstelveense netwerken (BV Amstelveen, Stichting Stadsverhalen en iMove) bundelen de krachten.
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Doel van AmstelveenSpreekt is maandelijks events te organiseren voor en door Amstelveners waarin
verdieping, ontmoeting en verbinding centraal staan. 23 september trapt de BV Amstelveen af: een
interactieve talkshow over verbinding en ontmoeting in Amstelveen. Een talkshow waarin Amstelveners aan het woord komen over de mate waarin zij verbinding ervaren in Amstelveen. Met diverse interviews en bijdragen van o.a. burgemeester Tjapko Poppens, Frénk van der Linden, één van
de beste Nederlandse interviewers en stadsdominee Werner Pieterse. Laat je verrassen, discussieer
mee en ontmoet 23 september andere betrokken Amstelveners. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf
17.30 uur) in boekhandel Venstra, Stadsplein 102A, 1181 ZM Amstelveen. Na afloop is er vanaf 19.00
uur een borrel om elkaar verder te ontmoeten en door te praten. De volgende bijeenkomst is op 28
oktober (en niet op 14 oktober zoals in Present staat).
Zestigers
De eerste bijeenkomst na de zomer is op maandag 23 september om 20.00 uur bij Janneke van
Blaaderen. We lezen een Bijbeltekst en overwegen een tekst van Dietrich Bonhoeffer.
Gebedsgroep
Wilt u de bijeenkomst van zang, bijbellezing en gebed een keer meemaken, dan bent u van harte welkom op woensdag 25 september van 19.00 tot 20.30 uur in het benedenhuis van de Paaskerk. Voor
meer informatie: Freja Slot-Koelbloed 020-6455948 / 06-46053626 / freja.koelbloed@gmail.com
High tea
Op donderdag 26 september in de week van “Ontmoeten” organiseert de diaconie in de Paaskerk een
ontmoetingsmiddag voor gemeenteleden en belangstellende Amstelveners. Onder het genot van thee
en koffie met allerlei lekkere high-tea hapjes en een gezellig programma gaan we met elkaar in gesprek. Tijd: 14.30-17.00 uur. Graag van tevoren aanmelden tot 22 september met aanmeldingsformulier (die liggen in het benedenhuis voor u klaar) of telefonisch bij Roeltje Mentink tel 0204537148 of per email roeltje@fammentink.nl
Come Together
Beproefd recept: eenieder neemt van thuis een gerecht mee en samen wordt het gedeeld, na een
middag met activiteiten voor jong en oud. Come Together is een initiatief van de gezamenlijke kerken
in Amstelveen. Deze keer gaan we samen luisteren naar het verteltheater. We luisteren niet alleen,
we gaan ook zingen, kijken, denken en knutselen. Wat gebeurt er met Haas en de schildpad? Conchita
vertelt, Monica zingt en Niels maakt muziek. Kom je ook?
Zaterdag 28 september 14.00 - 18.00 uur, Paaskerk, Augustinuspark 1.
Meer informatie en aanmelding: vluchtelingen@rkamstelland.nl
Kliederkerk over dopen
Filippus hoort de man hardop lezen uit zijn bijbel. ‘Begrijpt u wat u daar leest?’, vraagt hij. ‘Nee, ik
begrijp het niet,’ antwoord de man. ‘Er is niemand die het mij uitlegt. Maar als u wilt, stap in en kom
naast me zitten.’ Filippus vertelt de man dat iedereen die bij Jezus wil horen gedoopt mag worden.
Dat wist de man niet!
Beleef het verhaal op zondag 29 september tijdens Kliederkerk in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1, van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten). Opgeven kan t/m donderdag 26 september bij
jeugdwerker Nienke van der Heiden, 06-37227676 kliederkerk@pga-b.nl, of kijk op
www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen.
Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die samen d.m.v. creatieve, sportieve en gekke activiteiten Bijbelverhalen willen ontdekken. Wij willen voor kinderen en de mensen om hen heen een plek zijn
waar ze op een ontspannen manier samen mogen ontdekken wat deze verhalen ons vandaag de dag
te zeggen hebben.
Leeskring: Waar ik je zoek
Woensdag 2 oktober start de leeskring Waar ik je zoek. Het 2e boek van Werner Pieterse: Waar ik je
zoek verscheen afgelopen jaar. Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbel5

verhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld. Het boek wordt 'langzaam’ gelezen
in drie avonden met volop ruimte voor vragen en gesprek over vooraf gelezen passages. Deze activiteit uit het ‘bovenwijkse’ programma Leren en bezinnen in lezingen en kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en alle andere belangstellenden. Weet u welkom op woensdag 2, 16 en 30 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur in de Paaskerk.
Meer informatie bij ds. Werner Pieterse, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Kring poëzie
In oktober ga ik weer van start met de kring poëzie. Drie donderdagen komen we bijeen: 31 oktober,30 januari en 26 maart, telkens van 15.00 - ca. 16.30 uur in het benedenhuis van de Paaskerk. We
lezen en bespreken samen gedichten die ter plaatse worden uitgedeeld. Wilt u meedoen, ook als u
afgelopen seizoen aanwezig was (!), graag opgeven bij Els van Geel, emvangeel@hetnet.nl of 0206471098. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.
Woningen te huur
De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert is eigenaar van enkele etage woningen aan de
Woestduinstraat en Leiduinstraat in Amsterdam. Op dit moment worden 2 woningen gerenoveerd.
Naar verwachting komen deze woningen eind 2019 voor verhuur beschikbaar. Het betreft een 2 en
een 3 kamerwoning, beide ca. 60 m2 groot, op de 1e resp. 2e etage (zonder lift). De huursom zal ca. €
1200 à € 1300 per maand bedragen. Dit betekent dat de huurder een (gezamenlijk) bruto inkomen
van ca. € 5000 maand dient te hebben.
Indien u iemand kent die interesse heeft in de huur van een woning, kan zij/hij uiterlijk 7 oktober a.s.
een mail, met vermelding als onderwerp verhuurQ4, sturen naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pga-b.nl. In de mail dient de volgende informatie opgenomen te zijn:
- Naam en voornaam geïnteresseerde
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoon/ e-mail
- Voldoet aan bovenvermelde inkomen
Onze beheerder neemt contact op met één gegadigde per woning. Nadere informatie wordt door de
beheerder alleen aan deze gegadigde verstrekt. Eventuele andere gegadigden krijgen geen terugkoppeling. Het kerkelijk bureau is inhoudelijk niet bij de verhuur betrokken en kan geen informatie verstrekken.
College van Kerkrentmeesters
Afscheid in teken van Bonhoeffer: 13 en 17 november
Volgend jaar april is het vijfenzeventig jaar geleden dat de theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld na een periode van gevangenschap. Er is recent materiaal verschenen om toe te werken
naar een herdenking op of rond 9 april a.s. Gedichten die Bonhoeffer in de laatste periode van zijn
leven schreef zijn opnieuw uit het Duits vertaald. Ook enkele gebeden van zijn hand kregen een nieuwe vertaling. Bij tien gedichten van Bonhoeffer schreef René van Loenen liedteksten op melodieën uit
het Liedboek.
Ds. Gert Jan de Bruin neemt afscheid van de Protestantse
Gemeente i.v.m. zijn emeritaat per 1 december a.s.. Op de
afscheidsavond, inloop vanaf 19.30 uur op woensdag 13
november in de Paaskerk, speelt Kees van der Zwaard
Bonhoeffer. De muziektheatervoorstelling draagt de naam
van de Duitse theoloog: ‘Bonhoeffer, Wie ben ik?’ Roosmarijn Tuenter maakt muziek en speelt de verloofde van
Dietrich: Eva.
In de afscheidsdienst op zondag 17 november staat Dietrich Bonhoeffer opnieuw centraal. Enkele gedichten van
zijn hand worden gelezen en de corresponderende liederen gezongen, deels door een gelegenheidskoor. De
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kerkelijke viering is in de Paaskerk en begint om 10.00 uur. Zowel op woensdagavond na de voorstelling als op zondag na de dienst is gelegenheid om afscheid te nemen van Gert Jan de Bruin.

Samen delen, dan is er voor iedereen genoeg!
U kunt wekelijks iets meebrengen voor de Voedselbank.
Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen
Een kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland. Vrijdag 11
oktober van 11 tot 15 uur. (ontvangst om 10.30 uur) Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J.
Allanstraat 185, Westzaan
Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober in samenwerking met
de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische
ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.
Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen
en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar
onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht
op een tweede (derde, vierde…) kans?
Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk
verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het
werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over
hun werk als buddy van een (ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training ‘Mijn kind en ik’,
ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel
Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangenen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u meer.
Aanmelden via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In de agenda vindt u
het uitgebreide programma.

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
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