DERDE ADVENT
Zondag ‘Gaudete’ - verblijdt u! -

13 DECEMBER AD 2020
PAASKERK AMSTELVEEN

Op de omslag ‘Maria in de rozentuin’ (1440/2)
een schilderij van Stefan Lochner c. 1400/1410-1451
Geciteerd in Navid Kermani's boek
Ungläubiges Staunen; über das Christentum

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.

De avondmaalsviering is anders dan u gewend bent.
Na het tafelgebed en het Onze Vader worden brood en wijn
uitgedeeld tijdens het zingen van lied 393.
Ieder voor zich eet het brood en drinkt de wijn
tijdens de instellingswoorden. Daarna wordt de tafel afgeruimd,
de bekertjes ingezameld en volgt een kort dankgebed

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

ds. Werner Pieterse
Elly Merckel
Chris Aalbersberg
Fetsje Bijma
Leo Kramer
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte
Woord van welkom
De tafelkaarsen en de adventskaarsen worden aangestoken
(gemeente gaat staan)

Antifoon (Filippenzen 4:4-5)
Verblijdt u in de Heer te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: verblijdt u!
uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
De Heer is nabij.

Er wordt gezongen: “Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer”
(Intochtspsalm 85: vers 1 en 4)

Onze Hulp
(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst
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Er wordt gezongen: “Er gaan tien vrouwen”
(Stapellied: vers 1, 2 en 3)

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.

Refrein
3.

Een mens roept: “ik ben naakt, een kleed voor mij”
“hier warm maar op” antwoord een van de tien
een ander zegt: “ja dag mij niet gezien”
vijf hier, vijf daar, een vraag waar horen wij.

Met de kinderen
4

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Er wordt gezongen: “Stil is de straat. Overal”
(Lied 1003: vers 1 t/m 5)

Schriftlezing: Lucas 1:39-45
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een
stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet
begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind
op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid:
‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de
vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar
mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde
op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden
van de Heer in vervulling zullen gaan.’

Er wordt gezongen en gelezen:
“Voor mij had Hij oog, zijn dienares” (Lied 157c)
Gezongen: Refrein:
Met hart en ziel maak ik Hem groot
en vrolijk zing ik om God,
mijn bevrijder.
Gelezen:

Voor mij had Hij oog, zijn dienares;
Hij heeft mij gezien in mijn vernedering.
Nu word ik voor altijd gelukkig geprezen
door alle geslachten om wat Hij mij deed:
Grootse dingen en machtige daden
waarvan ik wil zingen. Heilig zijn Naam!
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Gezongen: Refrein
Gelezen:

Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw,
geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend.
Met krachtige hand brak Hij de trotsen,
smeet Hij hun hoogmoed aan stukken.
Hij haalde de machtigen neer van hun tronen,
maar armen en kleinen hief Hij omhoog.

Gezongen: Refrein
Gelezen:

Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd,
wie alles bezaten staan met lege handen.
Israël koesterde Hij als zijn kind,
Hij bleef gedachtig aan zijn ontferming.
Zo heeft Hij gesproken tot wie voor ons leefden,
al sinds Abraham, – zo spreekt Hij voorgoed.

Gezongen: Refrein

Preek
Er wordt gezongen: “Mijn ziel maakt groot de Heer”
(Lied 157a: vers 1 t/m 4)

Aandachtspunten
Inzameling van de gaven
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VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Tafelgebed
v.
a.
v.
a.
v.
a.

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
verheft uw hart
Wij hebben ons hart bij de Heer
Laten wij danken de Heer, onze God!
Het past ons de Heer te danken

U danken wij ...
Zo zingen wij met de kerk van alle plaatsen en alle eeuwen:
“Heilig, heilig, heilig” (Lied 404c)
U danken wij ...
…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.

We wensen elkaar de vrede van Christus
Er wordt gezongen (tijdens brood en wijn):
“Als ik in deze stille tijd” (Lied 393: vers 1 t/m 3)
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...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood,
spreekt de dankzegging daarover uit,
breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden:
'dit is mijn lichaam voor U:
doe dit tot mijn gedachtenis!'
Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd,
spreekt de dankzegging daarover uit,
en geeft die aan de zijnen met de woorden:
'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!'

Dankgebed
Er wordt gezongen: “Nu daagt het in het oosten”
(Slotlied 444: vers 1 t/m 5)

Wegzending en zegen, beaamd met:
Jos van der Kooij
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 13 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.

Aankondiging van een PGA-B brede gemeentevergadering in het kader van het beroepingproces
We zijn verheugd om u in het kader van het beroepingsproces het
volgende te kunnen meedelen.
De drie wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad hebben op
woensdag 9 december in een gezamenlijke vergadering de
voordracht van de beroepingscommissie voor een te beroepen
predikant voor de Paaskerk overgenomen.
Het gaat om ds. Barbara de Groot, momenteel predikant te
Velzen - Zuid / IJmuiden - Oost.
In een gemeentevergadering van de Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert op dinsdag 22 december om 20.00 uur
vragen wij uw instemming met het beroepen van deze predikant.

U kunt de gemeentevergadering bijwonen via kerkdienstgemist.nl
of via Teams. Voor Teams dient u zich vooraf aan te melden bij de
scriba van de algemene kerkenraad (mail: scribaak@pga-b.nl).
In kerkdienstgemist.nl gaat u naar de Paaskerk in Amstelveen. Voor
Teams krijgt u een kwartier voordat de vergadering begint een link
toegestuurd op uw e-mailadres. Via die link komt u rechtstreeks in
de vergadering. U hoeft het vergadersysteem Teams dus niet te
downloaden.
De vergadering bestaat uit vier delen:
1. Een informatief deel met informatie over de gevolgde procedure en de te beroepen predikant;
2. Een deel waarin u volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen, en wel als volgt:
• via telefoon, SMS of Whatsapp, waarbij u gebruik kunt maken van de volgende drie mobiele telefoonnummers: 06
4028 8762; 06 4013 4035; 06 4191 9310 ; OF
• via e-mail, waarbij u gebruik kunt maken van het volgende
e-mailadres: scribaak@pga-b.nl;
• via Teams, waarbij u uw vragen direct kunt stellen aan de
host van de Teams vergadering.
BELANGRIJK: geef hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u gemeentelid bent;
3. In het derde deel van de vergadering wordt er antwoord gegeven op de gestelde vragen;
4. In het vierde deel van de vergadering vragen we u om, uitsluitend in geval u bezwaar hebt tegen het beroep, dit te melden
door gebruik te maken van de communicatiekanalen genoemd
onder punt 2;
BELANGRIJK: geef ook hierbij uw naam op en van welke wijkgemeente u gemeentelid bent.
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Alle kerkenraden nodigen u van harte en met nadruk uit om deze
voor onze gemeente belangrijke vergadering bij te wonen, ook al is
deze om bekende reden helaas op afstand.
De beroepingscommissie is nog niet klaar met haar werk. Het beroepingsproces voor een predikant voor de Kruiskerk wordt met
dezelfde inzet als tot nog toe voortgezet.
Begrijpt u iets niet in deze aankondiging bel of mail me dan gerust.
Pieter Licht, Scriba Algemene Kerkenraad
(e-mail: scribaak@pga-b.nl ; tel. 06 83995520)

Bij de schikking op de 3de adventszondag
De kleur is roze: het licht begint door te breken waar we reikhalzend naar uitzien. Het licht van het kerstfeest vermengt zich met
paars en roze. De klimop staat altijd voor Gods trouw aan ons
mensen.
De rechte takken die u ziet bovenop de kronkeltakken, symboliseren dat recht het onrecht teniet doet. De profeet Micha deed de
oproep: Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de HEER
van je wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God.
Geen offer vraagt de Ene,
Alleen dat ene… onrecht mijden, recht doen,
recht door zee gaan, trouw betrachten.
In dat licht ontsteken we de derde kaars.
sta ons bij en leid ons naar het licht
van uw barmhartigheid.
Licht in ons leven, richt ons kijken,
leer ons zien, beschouwen en doen.
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Beste jongeren,
Vanmorgen is er weer een JD12+! Vorige week stond onze dienst
in het teken van pakjes en na de dienst hebben we meegeholpen
met de Pakjesactie. Ook deze week hebben we onze 12+-dienst
met de jongeren van de Kruiskerk en de Paaskerk samen, dit
keer in de Kruiskerk. We gaan aan de slag met de 'Bible-files', een
spannend puzzelspel over de vroegste manuscripten van de bijbel.
Verspreiden Kerstfolder, helpt u mee?
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar een mooie kerstfolder voor al onze
gemeenteleden. De verspreiding is nooit een probleem, veel gemeenteleden nemen een stapeltje mee vanuit de kerk en de bezorging is geregeld. Nu er slechts 30 mensen in de kerk aanwezig zijn,
is dat lastiger. Er is vooral nog wat hulp nodig voor de volgende
wijken: Westwijk, Bovenkerk en Keizer Karelpark west. Als u een
stapeltje rond wilt brengen, neem dan contact op met de Albert
van Blaaderen, email albert@van-blaaderen.com
Albert zal dan contact met u opnemen waar en wanneer u de folders kunt komen halen. Alvast heel veel dank!
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
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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. Wij vertrouwen erop dat we, ondanks de Corona maatregelen, fysiek of op afstand, mooie vieringen met elkaar hebben.
Namens de Kerkenraad, Elly Merckel-Timmer
Van een Sing-in naar een Speel-in in de Paaskerk ,
zondag 13 december 14.30 – 15.30 uur
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
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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.
Ook wordt u verrast met enige passende gedichten door Trudy
Joosse. 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.
Muzikale Vesper in de Kruiskerk Amstelveen
zondag 13 december 16.30 uur
Muzikale vesper met Vespercantorij Het Magnificat van Francesco
Durante (1684 – 1755) wordt uitgevoerd door de Vespercantorij,
een koor van twaalf zangers, dat begeleid wordt door een klein
barokorkest bestaand uit strijkers, hobo en basso continuo. Henk
Trommel heeft de muzikale leiding. U kunt via de livestream van
Kerkdienstgemist.nl meekijken.
Er zijn nog plaatsen: Adventvieringen Kruiskerk
Op dinsdag 15 en donderdag 17 december wordt 's middags om
14.30 uur een adventviering gehouden in de Kruiskerk. Het worden
sfeervolle bijeenkomsten waarin bekende liederen en mooie teksten zullen klinken. Muzikale medewerking wordt verleend door
sopraan Nienke Oostenrijk en organist Henk Trommel, algehele
leiding is in handen van Trudy Joosse. Er zijn nog plaatsen beschikbaar; als u het leuk vindt om te komen meldt u zich dan aan
via aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch bij Trudy:
06 83354924. Geeft u daarbij ook door met hoeveel mensen u van
plan bent om te komen. We hopen dat het niet nodig is om iemand
teleur te stellen, maar we zijn wel gebonden aan het maximum
aantal van 30 aanwezigen.
NB: als u niet in de gelegenheid bent te komen kunt u de viering
via Kerkdienstgemist.nl volgen of achteraf bekijken.
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Kinderkerstfeest gaat dit jaar door, in digitale vorm
Een ster is gevallen en wil weer omhoog naar de andere sterren...,
want er komt een mooi verhaal aan. Naast de ster, kerstliederen is
er ook de stal met Jozef en Maria en nog veel meer. Kijk en luister
je mee op 24december om 16.30 uur? Vanwege corona kunnen we
het Kinderkerstfeest helaas niet in de Kruiskerk en Paaskerk vieren.
Daarom is er dit jaar een online viering via kerkdienstgemist.nl .
AmstelveenSpreekt uitzending: Kerst in Amstelveen
Op 14 december zijn Annick Visser, bestuursvoorzitter van de
voedselbank Amstelveen, Eugene Jongerden, mede-pastoor van de
parochie RK Amstelland, imam Saeed Ahmad Jatt te gast aan tafel
bij AmstelveenSpreekt. Ilse Meester en dominee Werner Pieterse
gaan met hen in gesprek over de vraag: wat vieren we in Amstelveen de komende Kerstdagen en hoe doen we dat. Op die manier
wordt Kerst vanuit verschillende (religieuze) invalshoeken belicht.
Het geheel zal muzikaal worden omlijst door Nico Hovius op de
piano en Fetsje Bijma op dwarsfluit. En algehele leiding is deze
avond in handen van Joop Siemers. Volg dit webinar op maandag
14 december via AmstelveenSpreekt.nl vanaf 20.00 uur
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
Toelichting op de 1e collecte
Jeugddiaconaat en de Adventpakjesactie
Ook deze week collecteren we voor de AdventPakjesActie, een project waarbij we ons samen met onze jongeren inzetten om een
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lichtpuntje te zijn voor meer dan 100 dak- en thuislozen van Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting Stoelenproject. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de pakketjes compleet te maken.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v. Adventpakjesactie. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.
Toelichting 2e collecte
Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
De ster is gevallen en wil weer omhoog naar de andere sterren,
maar ook omdat er een bijzonder verhaal komt.
Dit jaar is er een speciale kerstuitzending voor kinderen. Kijk op
vrijdag 24 december om 16.30 naar het gezamenlijke kinderkerstfeest van de Paaskerk en Kruiskerk via kerkdienstgemist.nl van de
Kruiskerk. De opbrengst van deze collecte is onder andere hiervoor
bestemd.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549
31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert,
o.v.v. jeugd. U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met
de link voor de 2e collecte.

Agenda Kerkdiensten
13 december ds. Werner Pieterse
20 december ds. Bara van Pelt
24 december 19.00 uur ds. Werner Pieterse en Ardin van Mourik
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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