VIJFDE ZONDAG VAN DE HERFST
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Een schilderij van rond 1990-5 van de Amerikaanse 'hyperrealitische' schilder
Terry Rodgers (1947)
Bij Lukas 17:26 vv.

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: “Uit diepten van ellende”
(Psalm 130: vers 1 en 3)

Onze hulp
Als lied op de drempel: “Het jaar neigt zich tot stille groet”
(Lied 712: vers 1 t/m 4)
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Kyriegebed
Loflied: “Wij moeten Gode zingen”
(Lied 713: vers 1, 3 en 5)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Joël 1
Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Joël, de zoon van Petuel.
Hoor mij aan, oudsten,
leen mij allen het oor, inwoners van het land!
Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen
of in de dagen van jullie voorouders?
Vertel het aan je kinderen,
en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen
en hun kinderen aan het volgende geslacht.
Wat de ene sprinkhaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd,
wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid
en wat na de derde overbleef, heeft de vierde kaalgevreten.
Word wakker, dronkaards, en ween,
barst uit in gejammer, drinkers van wijn,
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om het sap van de druiven dat jullie ontnomen is.
Mijn land is ten prooi aan een volk,
een machtig volk zonder tal,
met tanden als van een leeuw,
geweldige kaken als van een leeuwin.
Het maakte dode takken van mijn wijnstok
en brandhout van mijn vijgenboom:
naakt en kaal zijn ze, omvergehaald,
de wijnranken zijn verbleekt.
Weeklaag – als een jonge bruid die zich hult in het zwart,
rouwend om de man van haar jeugd.
Waar is nog graan of wijn
voor offers in de tempel van de HEER?
De priesters, zijn dienaren, treuren.
Het veld is verwoest,
de dorre grond treurt,
want het koren is vernield,
de wijn verdroogd,
de olie verloren.
Toon je verslagenheid, boeren,
barst uit in gejammer, wijnbouwers,
om de tarwe en om de gerst,
want de oogst van het veld is verloren gegaan.
De wijnstok is verdroogd,
de vijgenboom verdord;
granaatappel, dadelpalm en appelboom,
ja, alle bomen zijn verdord.
Verdord is ook de vreugde onder de mensen.
Priesters, hul je in rouw,
schreeuw het uit, dienaren van het altaar,
breng de nacht door met klagen, dienaren van mijn God,
want offers van graan en wijn zijn Gods tempel ontzegd.
Kondig een vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst,
verzamel de oudsten en alle inwoners van het land
in de tempel van de HEER, jullie God,
en roep luid tot de HEER!
O angstwekkende dag!
Nabij is de dag van de HEER,
de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende!
Is het voedsel niet voor onze ogen vernietigd?
Is de vreugdezang niet verstomd in de tempel van onze God?
Het zaad rust vergeefs in de verdroogde aarde,
de voorraden zijn verwoest,
de graanschuren zijn vernield:
verloren is het graan.
Hoor hoe het vee loeit:
runderen dolen maar rond
want nergens kunnen ze grazen,
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zelfs schapen en geiten worden gestraft.
Tot u, HEER, roep ik,
nu het groen voor het vee door vuur is verteerd
en een vlam de bomen heeft verzengd.
Zelfs de dieren van het veld roepen om u,
nu elke waterstroom is opgedroogd
en het laatste groen door vuur is verteerd.

We zingen: “Zij zullen de wereld bewonen”
(Lied 763: vers 1 t/m 5)

Lezing: Lucas 17:20-33
Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun:
‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier
is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ Tegen de
leerlingen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de
bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. En
zoals het eraan toe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de
ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toe ging in de dagen
van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag
waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo
zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het
dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen, en wie op het
land is moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven
veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden.

We zingen: “Zoals het witte bliksemlicht”
(Lied 761: vers 1 t/m 4)

Preek
Muziek
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
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Inzameling van de gaven
Slotlied: “Loof God voor de vruchten van boomgaard en land”
(Lied 719: vers 1 t/m 5)

Zegen

U bent van harte uitgenodigd in het Benedenhuis
voor koffie, thee en limonade!

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

ds. Werner Pieterse
Elly Merckel
Chris Aalbersberg
Sabina Pierik
Peter van Dongen
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Paaskerkberichten 20 oktober 2019
Rondom de eredienst
Bestemming van de collecten
Toelichting op de 1e collecte: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan
aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op
weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen
weer zelf het heft in handen te nemen.
Toelichting op de 2e collecte: Wijkwerk: Zonnehuisbus
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’
onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Opbrengst collecten 13 oktober
1e collecte: Inloophuis Makom in Amsterdam
2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente

€ 414,65
€ 301,35

Agenda Kerkdiensten
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, maaltijd van de Heer
3 nov meditatieve viering met muziek van Taizé, 19.30 uur
10 nov ds. A. Geudeke
17 nov afscheidsdienst ds. G.J. de Bruin
24 nov ds. W. Pieterse, gedachteniszondag
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
AKTIE VRIJHEIDSBRIEF
Deze maand schrijven wij voor de mensenrechtenverdediger Joaquín Elo Ayeto uit EquatoriaalGuinea die dringend medische hulp nodig heeft in de gevangenis. Op 25 februari 2019 werd hij voor
de derde keer gearresteerd. Omdat de aanklachten tegen hem telkens veranderen lijkt het erop dat
hij wordt gestraft omdat hij lid is van de oppositiepartij CPDS en werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Tijdens zijn voorarrest werd Joaquín in de cel gemarteld. Er zijn grote zorgen omdat zijn
gezondheid hard achteruitgaat. In de te schrijven brief roepen wij de autoriteiten van EquatoriaalGuinea op Joaquín Elo Ayeto onmiddellijk medische hulp te geven. De brief inclusief postzegel is na
de dienst voor € 1,50 te koop.
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Bedankbriefje
Amstelveen 25.9.2019
Dame/Heer,
Mijn echtgenoot en ik
danken u voor de bloemen
ter gelegenheid van de
55ste verjaardag van
ons huwelijk.
Vriendelijke groet
G. Zabel-Los.

Human Aid Now
Wellicht heeft u al eens in de krant gelezen of gehoord op TV hoe mensonterend de situatie is in de
vluchtelingenkampen op de eilanden Samos en Lesbos in Griekenland. De non profit organisatie Human Aid Now gaat al een aantal jaren naar deze kampen toe om hen op allerlei manieren te helpen.
Van de Raad Van Kerken Amsterdam ontvangen wij het verzoek om mee te doen aan de actie om als
gemeenschap van christenen artikelen in te zamelen die door Human Aid Now zullen worden verscheept naar de Griekse eilanden.
De actie wordt kortstondig gehouden. Op 2, 3 en 5 november worden de spullen in Vinkeveen gesorteerd en ingepakt. Hiervoor is nog hulp nodig. De week daarop worden de spullen verscheept naar
Griekenland. Indien u gelegenheid heeft hierbij te helpen kunt u zich aanmelden en informatie krijgen over tijd en locatie bij:
Coen van Loon, RK diaken 06 31 78 61 21 cej.vanloon@kpnmail.nl
www.pastorcoen.nl
De diaconie van de Paaskerk heeft besloten om vanuit het Partnerfonds (deel van de opbrengst van
de rommelmarkt) een financiële bijdrage te doen.
Een persoonlijke donatie kan aan Human Aid Now NL64ABNA0479717273.
Elk klein bedrag helpt. Voor 10 euro kan de organisatie 1 warme waterdichte jas, 9 paar nieuw ondergoed of 80 regenponcho's kopen! Bij voorbaat dankt Human Aid Now, mede namens de vluchtelingen, u heel hartelijk voor uw medewerking.
Diaconie Paaskerk
Gebedsgroep
Wilt u de bijeenkomst van zang, bijbellezing en gebed een keer meemaken, dan bent u van harte
welkom op woensdag 23 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in het Benedenhuis van de Paaskerk. Informatie: Freja Slot-Koelbloed 020-6455948,
06-46053626 of freja.koelbloed@gmail.com

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.

7

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs
Matteüs vertelt het goede nieuws over Jezus met een eigen, joods geluid. Je zou hem een Schriftgeleerde kunnen noemen die Jezus als Messias ging erkennen. Er staan scherpe polemieken in dit evangelie, waarin de auteur naar voren brengt dat Jezus de vervulling is van wet en profeten. We starten
dit seizoen bij hoofdstuk 20. Deze activiteit uit het 'bovenwijkse' programma Leren en bezinnen in
lezingen en kringen is voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert en alle andere belangstellenden. Weet u welkom op woensdag 23 oktober, 4 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 8 april en 29 april van 14.30 uur tot 16.00 uur in de Kruiskerk, van
der Veerlaan 30a. Meer informatie bij ds. Sieb Lanser, 020 - 453 45 40, lanser@kruiskerkamstelveen.nl
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.
Ontmoetingsbijeenkomst.
Op 30 oktober is de eerstvolgende ontmoetingsbijeenkomst in de Bolder.
We beginnen om 15 uur en de leiding is in handen van Trudy Joosse.
U bent van harte welkom!
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
06-30462632 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!!
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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?

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
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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
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