ZONDAG TWEEDE ADVENT

6 DECEMBER 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 toegestaan,
er wordt gezongen door een kleine groep.
Zachtjes mee neuriën mag wel.
Wij vertrouwen erop op deze manier een mooie
en veilige viering te hebben.

Medewerking:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Voorlezer:
Organist:

ds. Benedikte L. Bos
Sabina Pierik
Geraldineke Licht
Sabina Pierik
Peter van Dongen
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Moment van stilte
(gemeente gaat staan)

Er wordt gezongen: “Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden”
(Intochtspsalm 86: vers 1 en 2)

Groet en Onze Hulp
Er wordt gezongen: “Die ons voor het licht gemaakt hebt”
(Drempellied 277)
(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst
Er wordt gezongen: “Licht in onze ogen”
(Lied om ontferming 463: vers 1, 2, 3, 6 en 7)

Voor jong en oud
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Er wordt gezongen: “Er gaan tien vrouwen”
(Stapellied: vers 1 en 2)

Refrein:

Refrein:

2.

Er gaan tien vrouwen naar een bruiloftsfeest
waar niemand ooit eens eerder is geweest
vijf hebben genoeg olie bij de hand
vijf staan er zonder olie aan de kant
Tot iemand zegt: “ik ben een vreemdeling”
en een die antwoord: “voel je bij ons thuis”
een ander zegt: “kom op, da’s echt niet pluis”
tien vrouwen, al hun hoop is niet gering.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Genesis 1:1-5
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was
licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de
duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Er wordt gezongen: “In het begin lag de aarde verloren”
(Lied 162: vers 1)

Schriftlezing: Matteüs 25:1-13
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes
die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom
tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.
De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij
zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal
slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de
meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen
gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te
weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf
olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die
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klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest,
waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want
jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Er wordt gezongen: “Verwacht de komst des Heren”
(Lied 439: vers 1)

Uitleg en verkondiging
Muziek
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden, 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.

Aandachtspunten
Inzameling van de gaven
Er wordt gezongen: “Als tussen licht en donker”
(Slotlied 452: vers 1 en 2)

Wegzending en zegen, beaamd met:
Jos van der Kooij
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Bij de schikking van de tweede adventszondag
De groene boog blijft de hele adventstijd tot en met Kerst staan.
De levensboog van saamhorigheid, vrede en gerechtigheid.
De Eeuwige zal recht spreken. De boog als teken van het verbond van
God met ons omwikkelt met de klimop als teken van Gods trouw.
Daarbij staan aan de rechterkant van de boog omgekeerde takken: Zie,
het onrecht en alles wat het leven naar Gods bedoeling onderdrukt komt
op zijn kop te staan.
De kleur wit, daarom de witte bloemen, verwijst naar vrede.
Eens zal er vrede zijn!

Uitzien naar de dag dat omkeer in daden gestalte krijgt:
bommen worden ontmanteld,
duurzame energie standaard is
respect en verzoening gewoonte.
Dan zal angst verdwijnen
dan zal een boom bloeien in de winter.
In die verwachting ontsteken we de tweede kaars.
Licht dat opbloeit in een tere bloem
in een mens die zich omkeert en leven deelt.
Licht van ons leven,
maak ons ontvankelijk,
leer ons zien
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 6 december 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.

Bijwonen Kerstdiensten
Als de Corona maatregelen ongewijzigd blijven, kunnen tijdens de
Kerstdiensten helaas maar 30 gemeenteleden per dienst aanwezig
zijn.
Er zijn vier diensten waarbij elke dienst haar eigen karakter heeft.
De eerste dienst op Kerstavond, om 19.00 uur, is een muzikale
kerstavonddienst met bekende teksten en liederen.
De kerstnachtdienst, op 24 december om 21.30 uur, is een dienst
waarin het kerstverhaal verteld wordt omlijst door klassieke liederen gezongen door een vocaal kwartet.
Op eerste Kerstdag zijn er twee diensten, één om 9.30 uur en één
om 12.00 uur. De eerste is een dienst voor oud en jong met een
overdenking waar bekende kerstliederen voor u gezongen zullen
worden. De dienst om 12.00 uur is vooral bedoeld voor gezinnen
met kinderen van alle leeftijden. Voor de jongste kinderen is er
kinderkerk. De Andersons zullen hun medewerking verlenen aan
deze dienst.

Voor deze feestelijke diensten is de muzikale en vocale omlijsting al
ingevuld, dat wil zeggen dat u zich voor deze diensten niet als zanger op kunt geven.
Gezien het beperkte aantal gemeenteleden dat de diensten bij
kan wonen, kunt u zich maar voor één van deze diensten aanmelden.
Wij vragen u bij de opgave duidelijk te vermelden voor welke
dienst u zich aan wilt melden en met hoeveel mensen u aanwezig
wilt zijn.
Op 25 december rijdt het busje, maar op 24 december niet. Wanneer u gebruik maakt van het busje of van ander vervoer zorg er
samen met de chauffeur voor dat u beiden bent aangemeld.
De uiterste datum waarop u zich voor één van deze diensten aan
kunt melden is maandag 21 december tot 19.00 uur.
Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor deze diensten, zal deze
keer het lot beslissen of u de door u gewenste dienst bij kunt wonen. Dit zullen wij u per mail uiterlijk woensdag 23 december laten
weten.
En wellicht ten overvloede, de mensen van beeld en geluid zullen
alle kerkdiensten zo mooi mogelijk uitzenden via kerkdienst gemist,
die u via de volgende link kunt vinden:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen
Wij vertrouwen erop dat we, ondanks de Corona maatregelen, fysiek of op afstand, mooie vieringen met elkaar hebben.
Namens de Kerkenraad, Elly Merckel-Timmer
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Beste jongeren,
Vanmorgen is er weer een JD12+! Twee weken geleden hadden we
een mooie dienst waarin we spraken over het thema 'Stilte'. Deze
week gaan we het hebben over, jawel, Sinterklaas en pakjes. Niet
alleen de 12+-dienst staat in het teken van pakjes, maar ook het
moment daarna. We gaan namelijk helpen om cadeautasjes te maken voor dak- en thuislozen in Amsterdam.
Ook deze week hebben we onze 12+-dienst met de jongeren van
de Kruiskerk en de Paaskerk samen, dit keer om 10:00 in de Paaskerk.
Groeten, Rianne
namens de 12+-leiding

Sing-in een Speel-in in de Paaskerk ,
zondag 13 december 14.30 – 15.30 uur
Na een steeds groeiend aantal bezoekers, zal het dit jaar helaas
anders zijn.
Ook deze activiteit ontkomt niet aan de coronamaatregelen.
30 bezoekers maximaal nu i.p.v. 300 verleden jaar. Ook voor deze
30 bezoekers zouden wij graag de Sing-in door laten gaan, maar
ook het koor Anthem heeft tijdelijk moeten stoppen met repeteren
en dus geen voorbereidingen gehad voor deze Sing-in.
Toch willen wij graag een alternatief bieden en dat doen we in de
vorm van een kerstconcert door de organist Dirk Out die al jaren
meewerkt aan de Sing-in. Hij speelt werken van Jan Zwart (delen
uit de kerstsuites I en II. Johann Sebastiaan Bach (delen uit het
Weihnachtsoratorium), Cl. Balbastre D. Sanderman.
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Ook wordt u verrast met enige passende gedichten door Trudy
Joosse.
Datum: zondag 13 december 2020 van 14.30 – 15.30 uur in de
Paaskerk. Augustinuspark 1 Amstelveen. Deze keer geen pauze en
geen glühwein.
De bezoekers worden verzocht zich aan te melden via
koster@paaskerk-amstelveen.nl
Het concert kan ook gevolgd worden via kerkdienstgemist Paaskerk
Amstelveen. U bent van harte welkom in de kerk (30 personen) of
via de uitzending.

Kerstdiner 2020 in de Paaskerk
Het traditionele jaarlijkse kerstdiner op tweede kerstdag in de
Paaskerk kan niet doorgaan. Het is helaas onmogelijk om binnen de
huidige corona maatregelen dit kerstdiner te organiseren. We wensen u allen goede feestdagen toe en hopen u in 2021 weer te ontmoeten.
Yvonne Licht en Lucy van Leeuwen

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.
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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.

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.
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Geen internet maar toch de diensten in de Paaskerk
volgen? Het kan op uw tv!
Met de techniek van tegenwoordig kunt u ook op uw tv de kerkvieringen zien. Wilt u graag onze diensten volgen via de tv en lukt het
u zelf niet om dit te realiseren, geef dit dan door aan Henk Velten,
fam.velten@ziggo.nl of onze scriba, Kees Elffrich,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
We kijken of het mogelijk is u hierbij te helpen.

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.

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

6

Toelichting op de 1e collecte
Kinderen betrekken bij diaconaat
Deze zondag worden, samen met een aantal tieners, na de dienst
de adventstasjes weer gevuld met de door u geleverde toiletartikelen. De tasjes zijn voor de dak- en thuislozen die bij inloophuis Makom in Amsterdam langs komen. Hiermee willen we zoals elk jaar
weer een lichtpuntje voor hen zijn. En mocht het er zijn dan geven
wij een extra donatie aan de maaltijdservice van de nachtopvang
Stichting Stoelenproject.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Adventpakjesactie.
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.

Toelichting 2e collecte
Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er in groepsverband mogelijk zijn, staat er ook in het nieuwe jaar een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ klaar. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen
en Buitenveldert.
De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan
de kosten die hiervoor worden gemaakt.
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U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,
o.v.v. leren.
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
6 december ds. Benedikte Bos
13 december ds. Werner Pieterse
20 december ds. Werner Pieterse
24 december 19.00 uur (naam ds. volgt)
24 december 21.30 uur ds. Werner Pieterse
25 december 09.30 uur ds. Bara van Pelt
25 december 12.00 uur ds. Werner Pieterse en Ardin van Mourik
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