VIERDE ZONDAG VAN DE HERFST
Orde van de diaconale dienst
in de Paaskerk op 13 oktober 2019

Vanochtend horen we Jezus een parabel vertellen over Lazarus, een bedelaar die voor
de poort ligt van een rijke. In een lied heet het:
‘Een rijke ging in purper en kristal,
zijn feesten duurden tot de morgenval.
Een arme, minder dan een kale muis,
lag dagelijks op de drempel van dat huis.’
De wijkdoelcollecte is, in lijn met de gelijkenis, voor inloophuis Makom in Amsterdam,
één van de plekken van de Regenboog Groep. Elke dag komen daar o.a. daklozen eten.
We bekijken een filmpje over Makom.
Voorganger : ds. Gert Jan de Bruin
Organist
: Nico Ph. Hovius

VOORBEREIDING
Begroeting; terwijl de kaarsen worden aangestoken door de
diaken zingen we: “Hier aan het water staat dit huis”
(t. G. J. de Bruin; m. J.B. Dykes, 1823-1876)

2.Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God, ons mensen toegedaan.
Zij die naar ons wil horen.

3.Hier worden ouders met hun kind
geleid naar waterstromen.
Hoor naar mijn stem: je bent van Mij,
wees antwoord op mijn dromen.

4.Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.

5.Hier komen mensen hand in hand
en ieder mag het horen:
‘De liefde brengt ons bij elkaar,
wij hebben trouw gezworen.’

6.Hier hebben mensen na hun dood 7.Van plaats naar plaats, als Abram ooit,
de laatste eer gekregen.
gaan wij als Gods beminden.
Zij wisten zich door God gekend,
Wij schrijven wegen in de tijd,
Hij kroont hen met zijn zegen.
maar Hij zal ons wel vinden.
(gemeente gaat staan)

Moment van inkeer
Op de drempel (uit Psalm 146; d=diaken; a=allen)
d.
a.
d.
a.
d.
a.
d.
a.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie hoop vestigt op de Levende,
die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De Eeuwige richt de gebogenen op,
beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
De Eeuwige is koning. Halleluja.
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We zingen: “Welgelukzalig is ieder te noemen”
(Lied 146c: vers 3 en 5)
(gemeente gaat zitten)

Aansteken van het lantaarntje
Gebed om ontferming, ingeleid en afgesloten met:
(I=kanselkant; II=orgelkant)

Lofzang: “Gij volken loof uw God en Heer”
(Lied 117a: vers 1 en 2)

DE SCHRIFTEN, GESPRONKEN EN GEZONGEN
Gezongen gebed: “Deze dag ons samenkomen”
(t: G.J. de Bruin; m: M. den Dulk)
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Lezing: Lucas 16:19-31
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die
dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis,
overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke
man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke
stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg,
zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden
met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om
mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel
dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk
heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons
en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan
oversteken.” Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader
stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord
van martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen
luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe
komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.

Muzikaal intermezzo
We zingen: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”
(Lied 992: vers 1, 2 en 3)

Overweging
We zingen: “God, die leven hebt gegeven”
(Lied 718: 1 t/m 4)

Toelichting van de wijkdoelcollecte: Makom

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, na elke intentie:

Mededelingen
Inzameling van de gaven
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Slottekst: 1 Timoteüs 6:17-19
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te
stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag
hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze
een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

We zingen (staande): “In een mens die helend leefde”
(t: M. Spoelstra e.a.; m: J. Stainer, mel: lied 801)

1 In

in

een mens die

he-lend leef-de,

een woord, in brood en

wijn,

in ’t ver - lan-gen dat wij de - len,
zeg

Jij ons: Ik zal er

zijn.

2.Van jouw zoon die mensen aanziet,
weet van hun verborgen pijn,
voor wie iedereen een naam heeft –
horen wij: je mag er zijn.

3. In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,
in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Je zult er zijn.

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

Medewerking verleenden o.a.
Voorganger: ds. Gert Jan de Bruin
Ouderling: Freja Slot
Diaken:
Geraldineke Licht
Voorlezer: Willem Pel
Organist:
Nico Ph. Hovius

Welkom in het Benedenhuis bij koffie/thee/limonade!
U kunt deze zondag producten uit de wereldwinkel kopen.
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Paaskerkberichten 13 oktober 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: inloophuis Makom in Amsterdam
één van de plekken van de Regenboog Groep. Elke dag komen daar o.a. daklozen eten. Een nadere toelichting wordt tijdens de dienst gegeven.
Toelichting op de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Vandaag vragen wij u aandacht voor de kinderkerk, kindernevendienst, tienerdienst en 12+dienst.
Met allerlei materialen en activiteiten worden kinderen en jongeren geholpen bij het ontdekken van
de waarde van het geloof in hun leven. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter
ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten tijdens de zondagse vieringen. Draagt u hieraan
bij?
Opbrengst collecten 29 september
1e collecte: Bende jongeren opgeleid tot topkok in Colombia
2e collecte: Leren door ontmoeting en dialoog

€ 203,07
€ 224,50

Agenda Kerkdiensten
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
10 nov ds. A. Geudeke
17 nov afscheidsdienst ds. G.J. de Bruin
JD12+
Dag allemaal, vanmorgen is er weer een JD12+, in onze jeugdruimte van de Paaskerk! We hebben het
de vorige JD12+ over risico’s en risicogedrag gehad in ons eigen leven. Deze keer gaan we met elkaar
ontdekken hoe dat eigenlijk in de Bijbel zit. Namen de mensen in bekende Bijbelverhalen ook wel
eens een risico? Daarnaast hebben we ook allemaal spelletjes bedacht. Durven jullie het risico te nemen om mee te doen? Groeten, Rianne
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
Wereldwinkel
Vandaag (diaconale zondag) is de wereldwinkel weer aanwezig in het benedenhuis. Er kan tegenwoordig ook met PIN betaald worden.
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Leeskring: Waar ik je zoek
De leeskring gaat op woensdag 16 oktober verder met Waar ik je zoek, het 2e boek van Werner Pieterse, dat afgelopen jaar verscheen. 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 van 20.00 tot 21.30 uur in de Paaskerk. Hierna nog een keer op 30 oktober.
Meer informatie bij ds. Werner Pieterse, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
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.
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

Gespreksgroep van Damme
Op donderdag 17 oktober is er bij de familie Van Damme, Oosteinderweg 583 te Aalsmeer een gespreksavond. Linda Vroom geeft een presentatie over haar werk in een hospice. Aanvang: 20 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Info: Ina Beers, tel. 6450277.
Lezingenreeks in de Titus Brandsmakerk
In de Titus Brandsmaparochiekerk wordt ook dit najaar een lezingenreeks georganiseerd rond het
thema “Ik en mijn God”. Op woensdag 23 oktober zal deken Ambro Bakker spreken over de sacramenten, de ‘scharnierpunten’ in ons leven. Op woensdag 6 november zullen Gerard van Tillo en Eugéne Brussee ingaan op de veranderingen in de kerk sinds 1960 en de betekenis voor gelovigen. Locatie is telkens de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmaparochiekerk (Westelijk Halfrond 1, 1183
HN Amstelveen). De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
Orgelconcert in de Paaskerk
Op zondag 27 oktober om 12.00 uur geeft Dirk Out een koffieconcert op het fraaie orgel van de Paaskerk. Hij speelt de bekende Toccata en Fuga in d, BWV 565 van Bach en enkele koraalvoorspelen, w.o.
Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 731. Ook Mozart is te horen met het Andante für eine Walze in
eine kleine Orgel’, KV 616. Vervolgens een Sortie in ES van Louis Lefébure-Wély, een March upon
Händels ‘Lift up your heads’ en enkele koraalbewerkingen van Feike Asma.
Dirk Out is een graag geziene gastorganist in de Paaskerk. We kennen hem, buiten zijn concertagenda
in binnen- en buitenland, van de jaarlijkse Sing-in, de 3e zondag in december in deze kerk en weet ons
altijd weer te boeien met zijn fraaie spel.
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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.
OPROEP: DE KINDERKERK HEEFT EEN PLEKJE VRIJ!
Welke leuke lieve jongere of oudere wil ons team van kinderkerkleiding komen versterken? Vind(t)
je/u het leuk om samen met kinderen de Bijbelverhalen te lezen of te vertellen en met de kinderen
over de verhalen na te praten en/of te knutselen reageer dan snel! We volgen een programma, materiaal voor elke zondag is dus aanwezig. Spreek mij of één van de andere leiding aan of reageer via 0630462632 of a.terlouw@casema.nl. Marieke Terlouw, namens de kinderkerkleiding.
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!!
Afscheid ds. Gert Jan de Bruin
Na elf jaar verbonden te zijn geweest aan de Protestantse gemeente Amstelveen Buitenveldert, waarvan vijf jaar als predikant van de Handwegkerk en zes jaar van de Paaskerkgemeente gaat ds. Gert Jan
de Bruin met emeritaat. Ter gelegenheid hiervan willen wij u graag uitnodigen voor een bijeenkomst
met Kees van der Zwaard op woensdagavond 13 november. Hij zal zijn theatermonoloog “Wie ben ik“
over Bonhoeffer spelen. Deze voorstelling wordt hem door de kerkgemeenschap aangeboden en we
willen dan ook graag alle gemeenteleden hiervoor van harte uitnodigen. Vanaf 19.30 uur staan koffie
en thee klaar en om 20.15 uur zal de voorstelling beginnen. Na de voorstelling is er een informele bijeenkomst in het benedenhuis van de Paaskerk.
Op zondag 17 november neemt ds. Gert Jan de Bruin afscheid van de Paaskerkgemeente. In deze
dienst van Woord, Zang en Muziek gaat hij zelf voor, de aanvangstijd is 10.00 uur.
Bij een afscheid hoort natuurlijk een cadeau, als u hieraan wilt meedoen, kunt u uw bijdrage overmaken op NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van
“afscheidscadeau Gert Jan de Bruin”. Ds. Gert Jan de Bruin wil het geld graag besteden aan een bijdrage voor een reis naar Assisi. Ds. Gert Jan de Bruin zouden we ook graag willen verrassen met een
boek met herinneringen van gemeenteleden. Daarom vragen we u om een A4tje te maken met een
herinnering. Bijvoorbeeld een gedicht, anekdote, tekening, liedje of iets dergelijks. Indien mogelijk
graag met een kleine foto erbij. Dit A4tje kunt u in de consistorie in het postvakje van de voorzitter
doen tot uiterlijk 3 november. Alvast bedankt voor uw moeite.
Namens de Paaskerkgemeente
Esther Velten, Inke Otting en Elly Merckel-Timmer
Kringloopmarkt Kruiskerk
Vrijdag 8 november van 12.00-16.00 uur en zaterdag 9 november 10.00-14.00 uur. Dit jaar organiseert
de Kruiskerk een Kringloopmarkt, met als uitgangspunt 'op weg naar een groene Kruiskerk'. Een markt
waar uiteraard spullen een nieuwe eigenaar kunnen vinden en waar ook plaats is voor nieuwe activiteiten. Zo is er een duurzame informatiestand die ons bewust maakt hoe we zelf duurzaam en zo milieuverantwoord kunnen leven. U kunt daar bijvoorbeeld uw licht opsteken hoe u 'oude' kleding een
nieuwe look kunt geven. En er is een restaurant voor ontmoeting, waar u koffie of thee met taart,
cake en andere lekkernijen kunt nuttigen! Daarnaast is er een proeverij met diverse verantwoorde
hapjes en drankjes. Vraag: wilt u ook spullen aanleveren: zie hiervoor de groene flyer die in de kerk
ligt. Toegevoegd daaraan zijn puzzels, spellen en schilderijen als gewenste artikelen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar kringloopmarkt@kruiskerk-amstelveen.nl. Een markt met zoveel mogelijk een milieuverantwoorde beleving! Doet u mee en komt u ook?
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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.
Mededelingen
Deze kunt u opgeven via liturgie@paaskerk-amstelveen.nl
Graag uiterlijk woensdag 17 uur voor de volgende zondag
Kerkdienst gemist?
Kerkdienst gemist of niet in staat naar de kerk te gaan?
Via http://kerkdienstgemist.nl & Noord-Holland  AmstelveenPaaskerk kunt u de dienst live of
later volgen.
Kerkwebradio
Heeft u geen internet en bent u niet in staat om naar de kerk te gaan?
Meld u dan aan voor kerkwebradio, zodat u de dienst (audio) live kunt volgen.
Aanmelden kan via het kerkelijk bureau op:
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.30 uur,
020 - 641 36 48

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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