EERSTE ZONDAG VAN DE HERFST
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

OP 29 SEPTEMBER 2019 IN DE PAASKERK

Beeld van Franciscus die een melaatse wast
(bij de kerk in Rivotorto, ongeveer 4 kilometer van Assisi)
Het evangelie vertelt ons over een ontmoeting van een tiental mensen met
Jezus. Een verhaal over afstand houden, isolement, maar ook gezien worden. En over dankbaarheid die niet vanzelfsprekend is. De Maaltijd deze
zondag als omspeling van het evangelie.

Voorganger : ds. Gert Jan de Bruin
Organist : Nico Ph. Hovius

VOORBEREIDING
Begroeting; aansteken van de kaarsen
(gemeente gaat staan)

Moment van inkeer
Bemoediging en gebed van toenadering
o.
g.
o.
g.
o.
g.
o.
g.

Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid,
het werk van zijn handen niet loslaat.
Wij die u nooit hebben gezien,
zie ons hier samen.
U die ons beloofd hebt: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig. Amen.

We zingen: “Ben Jij oor voor al ons vragen”(m. Marcel den Dulk)

2. Soms vergeten wij te leven,
raken in onszelf gekeerd.
Wil ons geven nieuwe adem
om te doen wat Jij ons leert.
3. Eigen kracht zal ons niet redden,
‘kom en volg mij’ – vraagt jouw zoon.
Hoor de dwaasheid van zijn woorden:
‘voor de minste mens een kroon.‘
4. Laat jouw licht ons pad beschijnen,
geef ons moed te gaan met Jou;
dat wij nieuwe wegen wagen
als de boden van jouw trouw.
(gemeente gaat zitten)
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Een kind steekt het lantaarntje aan…
Gebed; Lofzang: “Loof God voor de vruchten”
(Lied 719: vers 1, 4 en 5)

DE SCHRIFTEN, GESPRONKEN EN GEZONGEN
Bij de opening (een gebedstekst Jan T. Bakker)
v. Trouwe God, wij danken u dat U opraapt
wat iedereen heeft weggegooid en over het hoofd gezien.
Leen ons vandaag uw ogen en uw aandacht.
En als wij onszelf ervaren als vergeefs,
neem ons dan in uw handen.
g. En vooral: laat uw liefde ons allen omarmen. Amen.

Lezing: Lucas 17:11-19
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een
dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op
een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen
hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel
neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien
gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u
gered.

Korte stilte
We zingen: “Als een huis om thuis te komen”
(uit: Op de vleugels van een lied; vers 1 t/m 5)
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2. Als een stem die roept: word wakker, 3. Als een baken in de verte,
als een vraag: menslief, waar zit je,
als een vuurzuil in het donker,
als appèl: waar is je naaste
als de zon met al haar warmte
is Gods ongehoorde woord.
is Gods ongehoorde woord.
4. Als een aanval op de leugen,
als een nee tegen de ikzucht,
als een strijd voor recht en vrede
is Gods ongehoorde woord.

5. Als een stormvlaag in de winter,
als een zomerbries die fluistert,
als het ruisen van de bomen
is Gods ongehoorde woord.

Overweging

We zingen: “Jezus, wandlend langs de wegen”
(Liedboek voor de Kerken 1973: Gezang 71: vers 1 t/m 3)

Gedachtenis

DE MAALTIJD
Gebeden, na elke intentie: “Luister God”
(oorspr. t. en m. J.L. Bell en G. Maule)

Mededelingen en inzameling van de gaven
Tafelgebed, gesproken en gezongen: “Gij louter licht”
v. Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind, een broeder.

v. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde.
Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen.
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v. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met alles wat ademt van genade
zingen wij hier.

v. Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot
vrienden.

v. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde voor
Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat voor ons uitgaat.

v. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst. Hij was in de
wereld, hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons leven. Hij was als brood,
gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat
Hij ons gaf.

v. Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. Dat wij
ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die God en mensen steeds verheugen.

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

Vredegroet, nodiging
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Brood en beker
(er zijn grote bekers met wijn, kleine bekertjes met druivensap)

Tijdens de communie zingen we: “Zoals ik ben, kom ik nabij”
(Lied 377: vers 1 t/m 7)

Slottekst
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Samen eten, brood delen. Verkoeling na de tocht door de woestijn,
elkaars oase zijn.
Samen eten, onderkomen delen, schuilen voor de hitte van de dag,
elkaars beschutting zijn.
Samen eten, wegen wijzen, verhalen delen,
dan wordt water wijn. Laat ons dat gegeven zijn.

We zingen (staande): “Vervuld van uw zegen”
(Lied 425)

Zegen, besloten met gezongen “Amen” (Lied 431b)

Welkom in het Benedenhuis bij koffie/thee/limonade!

Medewerking verleenden o.a.
Organist:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:

Nico Ph. Hovius
ds. Gert Jan de Bruin
Aukje Feenstra
Geraldineke Licht & Marjo Valkier
Meta Stenneberg
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Paaskerkberichten 29 september 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
(Kerk in Actie -Werelddiaconaat)
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn
veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen,
leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan
eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat
400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de
juiste zorg te kunnen bieden.
Toelichting op de 2e collecte: Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Ook deze zondag heeft u de liturgie mee kunnen beleven aan de hand van een keurig verzorgde orde
van dienst. Met een bijdrage aan de collecte van vandaag draagt u o.a. bij aan het zorgen voor een
goed verzorgd spoorboekje tijdens de eredienst.
Opbrengst collecten 22 september
1e collecte: Landelijk Vredeswerk
2e collecte: Wijkwerk

€ 360,10
€ 374,85

Agenda Kerkdiensten
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
I.v.m. vakantie is het kerkelijk bureau de week van 30/09-04/10 gesloten.
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!
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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.
Community
Op dinsdagavond 1 oktober is de volgende bijeenkomst van de community, de groep die regelmatig
activiteiten organiseert. Om 20.00 uur bij Gert Jan de Bruin.
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 bijbelverhalen 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. Op 2
oktober wordt hoofdstuk 1 en 2 en het nawoord besproken.
Meer informatie bij ds. Werner Pieterse, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Ontmoetingsmiddag in de Kastanjeflat
Donderdag 3 oktober is de eerste ontmoetingsmiddag na de zomer in de Kastanjeflat, Kastanjelaan
21. Ds. Pieterse leidt deze middag en u kunt ook kennismaken met theologie student Ardin Mourik,
die stage loopt in de Paaskerk. Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek. Onder
leiding van Fieneke Toornvliet zingen we uit het liedboek. Neem zo mogelijk uw liedboek mee. Als u
nog nooit hebt deelgenomen nodig ik u van harte uit om kennis te maken met het team en elkaar
onder het genot van koffie of thee met iets lekkers te ontmoeten.
Inloop vanaf 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Info: Désirée Schuringa, 020-6471372, e-mail: desiree.schuringa@ziggo.nl
Themaviering in dagcentrum Westwijk
De tweede themaviering in het nieuwe seizoen heeft als (moeilijk) thema de vragen rond het verschijnsel antisemitisme. Vanwaar toch de verguizing van het volk van Jezus? De pogroms? De terreur
van de 2e wereldoorlog? En we zien in onze dagen de wachtposten bij Joodse gebouwen en synagogen, mannen met een keppeltje op wie gescholden wordt. Op zondag 6 oktober om 10.30 uur in dagcentrum Westwijk.
Film en Eten
Op zondag 6 oktober is er voor de 12+jeugd Film&Eten van 16.00 tot 20.00 uur in de Paaskerk. Het
belooft weer een mooie film te worden. Jullie zijn van harte welkom! En neem gerust een vriend of
vriendin mee!
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.
Bezielde taal voor de betrokken lezer
Leest u graag? Wist u dat samen lezen nog leuker is? Op donderdag 17 oktober start de kring literatuur om 15.00 uur in de Paaskerk. Besproken wordt de roman Het vloekhout van Johan de Boose. Het
is de bedoeling dat u deze roman vooraf heeft gelezen.
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Leiding Gert Jan de Bruin, 020-645 06 16, dsdebruin@paaskerk-amstelveen.nl.
Buurttafel Paaskerk donderdag 17 oktober
Zin om met mensen uit de buurt te eten? Om aan tafel met elkaar in gesprek te gaan? Hoe gezellig
kan dat zijn? Op donderdag 17 oktober bent u weer van harte welkom in de Paaskerk. Voor een kort
woord voorafgaand aan de maaltijd is de nieuwe burgermeester van Amstelveen, Tjapko Poppens,
uitgenodigd. Hij wil kennismaken met ons en wij met hem. En u weet: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Dus nodig iemand uit om mee te komen!
Waar:
Tijd:
Kosten:
Opgeven bij:
Info:

Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen
inloop vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint rond 18.00 uur
€ 7,- voor een (vegetarisch) maaltijd met dessert en iets te drinken
Jacqueline Meij uiterlijk maandag 14 oktober voor 20.00 uur
06-48750078, e-mail: buurttafel@paaskerk-amstelveen.nl
Jacqueline Meij, 06-48750078
Bericht van de kosters
Elke zondag is er voor u in ruime mate koffie en thee met een koekje erbij.
Uiteraard moet dit worden ingekocht en dat komt ten laste van de wijkkas.
Wij vragen van u een kleine bijdrage voor de koffie en daarvoor staan er
spaarvarkens op de bar. Doet u mee? Graag!!

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 vermeld
te zijn:
Naam en voornaam geïnteresseerde; Geboortedatum; Adres;
Telefoon/e-mail en 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.
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Ds. Gert Jan de Bruin neemt afscheid van de Protestantse Gemeente i.v.m. zijn emeritaat per 1 december. 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: Maria von Wedemeyer.
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 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.

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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