VIERDE ADVENT

20 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. Bara van Pelt
Pieter licht
Roeltje Mentink
Tanja de Kam
Peter van Dongen
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Stilte
Woord van welkom
De tafelkaarsen en de adventskaarsen worden aangestoken
(gemeente gaat staan)

Er wordt gezongen: “De mensen die gaan in het duister”
(Lied 454: vers 1 en 2)

Begroeting en gebed
(gemeente gaat zitten)

Er wordt gezongen: “De mensen die gaan in het duister”
(Lied 454: vers 3, 4 en 5)

Voor jong en oud
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Er wordt gezongen: “Er gaan tien vrouwen”
(Stapellied: vers 1, 2, 3 en 4)

Refrein:

Refrein
2.

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.

Refrein
4.

Een zieke, een gevangene zij staan
er zijn er twee die zien hun arme staat
een ander tweetal zegt: “da’s nu te laat”
als wachten duurt dan komt het er op aan.
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DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Marcus 13:24-37
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel
vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit
de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde
tot het uiteinde van de hemel. Leer van de vijgenboom deze les: zo
gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer
in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet
gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal
zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal
komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en
droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des
huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen
iedereen: wees waakzaam!’

Er wordt gezongen: “Zal er ooit een dag van vrede”
(Lied 462: vers 1 t/m 4)
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Schriftlezing: Habakuk 3:16-19
Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen,
ik vernam het en mijn lippen trilden.
Mijn botten werden aangevreten,
ik stond te trillen op mijn benen,
wachtend op de dag van het onheil,
de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel.
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
God, de HEER, is mijn kracht,
hij maakt mijn voeten snel als hinden,
hij laat mij over mijn bergen gaan.

Er wordt gezongen: “Zal er ooit een dag van vrede”
(Lied 462: vers 5 en 6)

Uitleg en verkondiging
Muziek
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed, voorbeden en 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: “Licht in onze ogen”
(Slotlied 463: vers 1 t/m 8)

Wegzending en zegen, beaamd met:
Jos van der Kooij
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Uitleg bij de bloemschikking
De boog van belofte, de Levensboog van trouw, de spanning tussen hemel
en aarde is hier verbeeld. Die gebogen vorm verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige aan en voor ons mensen. We blijven geloven dat
de Eeuwige óók vandaag zich over ons allen ontfermt.
De doorntakken zijn gebruikt als beeld van het kwaad en de gebogen tak
die vanuit de doorntakken verticaal omhoog komt en zo het beeld van ontferming vormt, die neerbuigt over de paarse bloemen. Zo is God!

Gij Barmhartige, Gij blijft trouw aan Jakob, Abraham,
uw volk, onze voorouders.
In het spanningsveld tussen onrecht en recht
ontsteken wij de vierde kaars en vragen:
ontferm u over ons,
over het lijden, blijf ons trouw en leidt ons
in het licht van uw barmhartigheid,
op een weg van nieuw leven
voor deze aarde, voor ons en door ons.
Licht van ons leven richt ons kijken.
Leer ons zien en beschouwen.
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 20 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.

Vanaf 27 december kerkdiensten uitsluitend online
De kerstdiensten, op 24 en 25 december, zullen doorgaan zoals we
al besloten hadden, met maximaal 30 gemeenteleden. Daarna
wordt het anders.
Na overleg in het moderamen en met instemming van de kerkenraad is besloten dat we vanaf zondag 27 december tot en met –
vooralsnog - 17 januari teruggaan naar uitsluitend online kerkdiensten.
Dat betekent dat u zich niet meer kunt opgeven om bij die diensten
aanwezig te zijn en uitsluitend via kerkdienst gemist de diensten
kunt bekijken en beluisteren. Wij betreuren dit ten zeerste, maar
menen toch aan de dringende oproep van zowel de overheid als
van de PKN gehoor te moeten geven.
Wij hopen dat u als gemeenteleden dit besluit kunt respecteren.
Namens de kerkenraad,
Elly Merckel-Timmer

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
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•

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.
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)
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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 24 december 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 .

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

Aktie Vrijheidsmail december
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de
Aktie Vrijheidsmail.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-inactie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link kopiëren en in uw
browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit
moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op
gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het
betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur
een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over
de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres
en woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail>
te klikken. Doet u ook mee?
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AmstelveenSpreekt uitzendingen in de decembermaand:
De (kerst)engelen van Amstelveen
Op 21 december worden de (kerst)engelen van Amstelveen in de
spotlights gezet. Deze bijzondere Amstelveners hebben een bijzondere prestatie geleverd in een bijzondere tijd. Deze laatste uitzending van AmstelveenSpreekt zijn Mieke Regelink, multitasker ‘beweging’, Machteld Siegmann, schrijver onder andere van het Venstra geschenkboekje en Roel Smit, voorzitter van het bestuur van
de lokale omroep RTVA te gast. Ook enkele jongeren schuiven aan
de tafel aan. Hoe hebben zij de afgelopen tijd ervaren?
Het geheel wordt muzikaal omlijst door Jenny Stoeckart, saxofoon
en Peter van Dongen, piano. En algehele leiding is deze avond in
handen van Joop Siemers.
Volg dit webinar op maandag 21 december
via AmstelveenSpreekt.nl vanaf 20.00 uur en kijk mee naar de liveuitzending tussen de kerstbomen en kerststallen vanuit Life & Garden. Aanmelden vooraf is niet nodig, deelname is gratis.
AmstelveenSpreekt is een initiatief dat iedere maand inspirerende
events organiseert van en voor Amstelveners die op zoek zijn naar
bezinning, ontmoeting en inspiratie. En in deze decembermaand 4
speciale kerstedities, waarvan deze uitzending de laatste is.

Kerkelijk bureau gesloten
Het kerkelijk bureau is gesloten van 21 december tot 5 januari
2021.
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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.
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.
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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

Toelichting op de 1e collecte
Stap Verder in Amsterdam Zuidoost
In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen
van 135 nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap
verder’ heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de
mensen mét als zonder geldige papieren. ‘Stap verder’ heeft een
spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en heeft een ouder-kindproject. Medewerkers van
‘Dokters van de wereld’ verzorgen een medisch spreekuur. Kortom:
een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn
voor mensen die nergens anders terecht kunnen.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v. Stap Verder.
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
Landelijk missionair werk (Nederland- daarom Kerst)
Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen
en activiteiten om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te
laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de 'Daarom Kerst'cd's speciaal bedoeld om uit te delen. 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. daarom kerst.
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.
Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
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
27 december ds. Arianne Geudeke
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