ZONDAG EERSTE ADVENT
OF
Liturgisch project voor de zondagen van Advent

29 NOVEMBER AD 2020
PAASKERK AMSTELVEEN

Van harte welkom deze zondag in de Paaskerk. Wij vragen u meteen
plaats te nemen en te blijven zitten. Meezingen is helaas nog niet mogelijk, er wordt gezongen door een kleine groep. Zachtjes mee neuriën kan
wel. Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie en veilige viering
te hebben.
OF
gaat over tien vrouwen op weg naar een bruiloftsfeest. Geen van hen is
daar ooit eerder geweest. Zijn zij op weg naar niemandsland of iemandsland?
OF
is tien vrouwen en vier motieven: uittrekken uit je vertrouwde status, opstaan uit de wanorde, uitgaan van dat wat is of van dat wat komt, afstand nemen en zien.
OF
gaat over een reis in een tijd (onze tijd) waarin dwaasheid en wijsheid op
het scherpst van de snede met elkaar strijden, misschien wel in ieder van
ons. Het stuk wordt uitgevoerd in een bezetting van vier stemmen, een
dwarsfluit en piano.
Tekst:
Muziek:
Liturgie:

Gert Jan Slump
Nico Ph. Hovius
Werner Pieterse

Geïnspireerd op een gesprek met:
Robert Klaassen, Ilse Meester & Roeltje Mentink

In de dienst:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Muziek:

ds. Werner Pieterse
Mimi Emmelot
Marjo Valkier
Nico Ph. Hovius
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte
Welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
o. De nacht loopt ten einde
de dag komt dichterbij'

Onder muziek luisteren we naar Psalm 25A
Onze Hulp
Stilte
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Het stapellied wordt gezongen: “Er gaan tien vrouwen”

Met de kinderen steken we de adventskaarsen aan
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Lezing: Mattheus 25:31-46
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.
Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de
mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken
links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie
zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want
ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien
en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis
zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden:
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.” Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken:
“Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat
bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie
gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of
in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun
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antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
1.

Of is het komend koninkrijk
als tien jonge vrouwen
uittrekkend met het oog op hem
de bruidegom die komt
bij het vallen van de nacht
twee keer vijf, tien in getal
kruik en lamp of slechts een lamp
lichtglans voor een ademtocht
te lang gesluimerd en gedraald
te kort de tijd, dan dooft het vuur,
of er nog iets te verwachten valt
is nu een kwestie van zijn

2.

Als de bruidegom draalt
krijgt de slaap de overhand
de mensheid sluimert, zij droomt,
midden in de nacht:
sta op, ga uit, doe iets
doe uit wanorde orde ontstaan
ontsteek uw vuur voor hem
die zegt het licht te zijn
die gekend is door jou
- ken je mij? of er nog iets te verwachten valt
is nu een kwestie van tijd
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3.

Zeg ons, wordt het nog wat
of zien wij tevergeefs
uit naar dat feest van jou
waar blijft dan de belofte
van alle dingen nieuw
gaan wij uit van dat wat is
of dat wat komt, met
of zonder hoop, met
of zonder groot verhaal
of er wat van komt, met
of misschien zonder jou
zijn wij in staat te verstaan?

4.

Er is geen ik in dit verhaal
wij nemen afstand en zien
een mens met verhalen
in een wereld van pijn
chaos en verwarring
een mens toch, met zicht
op beter en anders
en wij gunnen elkaar
niet eens het licht
om de nacht te weerstaan
of breken wij en delen wij?
Het is nu een kwestie van gaan

Coda
Het is nu
een kwestie van
zijn tijd verstaan,

gaan
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DIENST VAN DE GEBEDEN
Gebeden, stil gebed, besloten met
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.

Inzameling van de gaven
Muziek
Zegen
Het is nu
een kwestie van
zijn tijd verstaan,

gaan
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 29 november 2020

Predikanten:
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,
tel. 06 41508135
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648
Ouderenpastor:
Trudy Joosse, email ouderenpastor@pga-b.nl, tel. 0683354924
Laat u ons weten als u met één van ons contact wilt? Bel of mail
ons gerust.

Aanmelden kerkdiensten
Het komt de afgelopen weken vaker voor dat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in de kerk voor de zondagse eredienst. De
kerkenraad is hier blij mee, omdat het betekent dat u de diensten,
zelfs met de beperkende maatregelen, graag bijwoont.
Vanuit de gemeente horen we verschillende geluiden, er zijn gemeenteleden die van mening zijn dat we “terug moeten” naar uitsluitend online diensten, er zijn gemeenteleden die vinden dat we
wel wat meer mensen in de dienst kunnen toelaten. De kerkenraad
wil zich graag houden aan de maatregelen van de overheid en het
dringende advies van de PKN om zich te beperken tot 30 gemeenteleden. Deze 30 gemeenteleden zijn exclusief medewerkers, hierbij moet u denken aan predikant, organist, mensen van beeld en
geluid, commissie van ontvangst etc. Dit betekent dat er meestal
ruim 40 mensen in de kerk zijn en dit is echt het maximum op dit
moment. We proberen de selectie van mensen die kunnen komen

zo zorgvuldig mogelijk te doen. Gemeenteleden die zich iedere
week opgeven, vragen we soms een keertje over te slaan. Gemeenteleden die zich slechts een enkele keer opgeven, proberen we een
plaatsje te geven. Ook om pastorale redenen kan het belangrijk zijn
dat iemand een kerkdienst kan bezoeken.
We hopen dat u er begrip voor heeft als u een keer gevraagd wordt
een andere zondag naar de kerk te komen. En voor alle duidelijkheid dit stukje is geschreven om u inzicht te geven in het aantal
aanmeldingen voor de kerkdiensten. Blijft u zich vooral aanmelden,
zodat we met een kleine groep gemeenteleden kunnen blijven vieren samen met de grote groep gemeenteleden die online verbonden zijn.
Elly Merckel-Timmer

Kerk in Actie zoekt collectanten voor deze week
Voor de landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie (30 nov 5 dec) zoeken we nog een paar collectanten in Amstelveen. Het
doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Doet u mee?
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze
zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het MiddenOosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt
met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op
een betere plek te krijgen.
Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? We zoeken nog
een paar collectanten voor deze week. U kunt zich aanmelden bij
de collectecoördinator: Fetsje Moné-Bijma,
0615541330, fetsjebijma@gmail.com
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Van de diaconie: noteer de data!
De komende weken zijn er een aantal acties waarop we uw aandacht willen vestigen, met name omdat ze vanwege de beperkingen op een andere manier of eerder dan gebruikelijk georganiseerd
worden:

*Advent-pakjesactie:
Toiletartikelen voor de daklozen in Makom en het Stoelenproject
in Amsterdam. Deze kunt u inleveren in de kerk op zaterdag 28
november van 10-12 uur, én op de zondagen 29 november en 6
december vóór de dienst. Er staan dozen klaar waar u ze in kunt
doen. Graag kleine verpakkingen.

*Tasjesactie:
De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk gaan gezamenlijk in december een tasjesactie organiseren voor zo’n 100
kinderen van de voedselbank in Amstelveen. Een vrolijk tasje gevuld met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen
met deze kinderen.
Omdat het door de Covid 19 maatregelen lastig is de tasjes door
gemeenteleden te laten vullen, gaat de diaconie de cadeautjes
hiervoor zelf inkopen.
Wij vragen u om mee te doen door een bijdrage over te maken op
de bankrekening van de Diaconie A’veen-B’veldert nr. NL32 INGB
0000 5268 33 o.v.v. Tasjesactie.

Wekelijks kerkdiensten op RTV-NH om 10.00 uur
Elke zondag om 10 uur op RTV-NH (kanalen: KPN 509 – Ziggo 707 –
T-Mobile Thuis 501) kunt u een kerkdienst volgen, afwisselend protestants en katholieke viering, vanuit een kerk in Noord- Holland.
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OF – liturgisch project vanuit Paaskerk Amstelveen
zondag 29 november, 10.00 uur
Op zondag 29 november om 10.00 uur wordt in de Paaskerk het
liturgische project OF uitgevoerd. De teksten zijn van Gert Jan
Slump, de compositie van Nico Ph. Hovius, Werner Pieterse is de
liturg. Om deze muzikale viering bij te wonen is aanmelden verplicht in verband met de coronamaatregelen. Aanmelden kan
via koster@paaskerk-amstelveen.nl Via kerkdienstgemist.nl is het
wel voor iedereen mogelijk om de uitzending online te volgen of
later terug te kijken.
Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.
OF gaat over tien vrouwen op weg naar een bruiloftsfeest. Geen
van hen is daar ooit eerder geweest. Zijn zij op weg naar niemandsland of iemandsland? OF is tien vrouwen en vier motieven: uittrekken uit je vertrouwde status, opstaan uit de wanorde, uitgaan van
dat wat is of van dat wat komt, afstand nemen en zien.
OF gaat over een reis in een tijd (onze tijd) waarin dwaasheid en
wijsheid op het scherpst van de snede met elkaar strijden, misschien wel in ieder van ons. Het stuk wordt uitgevoerd in een bezetting van vier stemmen, een dwarsfluit en piano.

Zondag 29 november koffieconcert Paaskerk 12.00 uur.
Verzorgd door het Hanna Marieke Trio:
Pianist/zangeres: Hanna Marieke
Contrabas: Ruben Bekx
Drums: Timo Menkveld
Laat je meenemen door eerlijke verhalen, hoogstaande improvisatie
en spannend samenspel.
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De muzikale conversatie vindt plaats tussen Timo Menkveld op
drums, Ruben Bekx op contrabas en Hanna Marieke op de piano.
Ze spelen vooral originele composities. Lyrische jazz met vleugjes
klassiek en gospel.
Het trio draagt de naam van Hanna Marieke van Dijk. “Ik wil graag
schoonheid laten klinken in een gebroken wereld. Daarbij prikkel ik
met korte verhalen tussen de stukken door maar laat ik vooral de
muziek spreken. Op een speelse manier hoop ik mensen een vredige glimlach te brengen…”
In 2018 is Hanna Marieke afgestudeerd aan het conservatorium te
Utrecht als jazzpianiste. In de door Hanna Marieke zelf geschreven
stukken wordt al snel duidelijk dat de piano de hoofdrol speelt. Ze
weet in alle registers een gevoelige klank te creëren. De samenklanken die ze speelt zijn warm maar complex, de melodieën zijn
licht maar veelzeggend.
Graag aanmelden via koster@paaskerk-amstelveen.nl
Toegang gratis, bij de uitgang vrijwillige bijdrage welkom.

Orgelconcert in de Kruiskerk Amstelveen
zondag 29 november 16.30 uur
Op zondag 29 november wordt in de zondagmiddagconcerten in
de Kruiskerk Amstelveen, van der Veerelaan 30a, een orgelconcert
gegeven door Henk Trommel, de organist van de kerk. Aanvang
16.30 uur. Vooraf aanmelden kan via concert@kruiskerkamstelveen.nl of via de website van de Kruiskerk. In verband met
registratie, gezondheidscheck en plaatsaanwijzing wordt u gevraagd ruim op tijd te komen. Kaarten kosten € 10,- per stuk (jongeren tot 25 jaar € 5,-).
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Woorden van Hoop en Troost:
Opnieuw een helder, gezamenlijk geluid.
De Raad van Kerken zendt sinds 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur “Woorden van Hoop en Troost” uit via de
website van de Raad (www.raadvankerken.nl) en/of via het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’. Het zijn korte videofilmpjes waarin, in
afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende
boodschap uitspreken als een hart onder de riem en als bijdrage
aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Adventkalender 2020 - Laat je licht schijnen
Advent is de Latijnse naam voor de vier weken voor Kerst. Het betekent wachten, uitkijken naar, verlangen...
De Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert maakte een
digitale adventskalender voor de 27 dagen tot kerst vanaf de eerste
adventszondag, vanaf 29 november 2020.
Elke dag een vakje om te kunnen openen en verwachtingsvol uit te
kunnen zien naar Kerst. Elke dag een vakje met bemoedigende of
verdiepende tekst, een gedicht, muziek of een activiteit.
Om op weg te gaan naar het feest van het licht, naar de geboorte,
naar een nieuw begin. Ga vanaf zondag 29 november naar
www.pga-b.nl/adventskalender en laat je verwonderen.

Websites vernieuwd!
Heeft u het al gezien? De websites van de Protestantse Gemeente
Amstelveen-Buitenveldert zijn vernieuwd. Dit alles met als doel om
de websites eenvoudiger en actueler te maken en de vindbaarheid
van de informatie te vergroten. Zijn we daarin geslaagd? Neem
gerust een kijkje! Uw complimenten, vragen of opmerkingen kunt u
doorgeven aan de webmasters Cor van der Pijl, Freek de Vries,
Henk Velten, Bart van Stal en Jan Schuijt. U vindt hun emailadressen door te zoeken op webteam of webmaster.
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Kring romans
Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen
om gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken.
Voor 7 januari wordt de roman van Manon Uphoff gelezen,
'Vallen is als vliegen'
Locatie:
Paaskerk
Datum:
donderdag 7 januari
Tijd:
15.00 uur
Informatie:
Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93
literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Toelichting op de 1e collecte
School van onze dromen biedt kinderen veiligheid
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie van kinderen
slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het
anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet
zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen.
De onderwijzers leren onder andere nieuwe onderwijsmethoden
die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Oekraïne.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor
de 1e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
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Toelichting 2e collecte
Eredienst & pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk,
Paaskerk en Pelgrimskerk – zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde
mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons,
samen met u, ook in deze coronatijd, vol enthousiasme voor in.
Door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw
steun door een gift aan deze collecte.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,
o.v.v. eredienst en pastoraat
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor
de 2e collecte.
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
1e collecte

2e collecte

Agenda Kerkdiensten
29 november
6 december
13 december
20 december

ds. Werner Pieterse
ds. B. Bos
ds. Werner Pieterse
ds. Werner Pieterse
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