EERSTE ZONDAG NA EPIFANIE

10 JANUARI 2021
PAASKERK AMSTELVEEN

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Moment van stilte
Er wordt gezongen: “Geef, Heer, de koning uwe rechten”
(Intochtspsalm 72: vers 7 en 6)

Groet en Onze Hulp
Gebed
Er wordt gezongen: “Heel de schepping, prijs de Heer!”
(Loflied 154b: vers 1 t/m 3)

Voor de kinderen
Er wordt gezongen: “Leven is gegeven”
(Lied 359: vers 1 en 2)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing Marcus 1:1-13
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat
geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij
zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de
weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten
dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij
leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: ‘Na mij komt
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me
voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb
jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif
op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Meteen daarna dreef de Geest hem de
woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op
de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en
engelen zorgden voor hem.

Er wordt gezongen: “Omdat Hij niet ver wou zijn”
(Lied 528: vers 1, 3 en 5)

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: “God, schenk ons de kracht”
(Lied 418: vers 1 t/m 3)

Wegzending en zegen, beaamd met
Jos van der Kooij

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

Trudy Joosse-Ridder
Pieter Licht
Marjo Valkier
Wim Coeveld
Nico Hovius
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 10 januari 2021

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.

Beroep aangenomen
We beginnen het jaar met verheugend nieuws. Ds. Barbara de
Groot heeft op 30 december het op haar uitgebrachte beroep
aangenomen als wijkpredikant van de Paaskerk gemeente.
Het zal echter nog wel even duren voordat zij naar Amstelveen kan
komen. De huisvesting moet geregeld worden en er moet nog gezocht worden naar scholen voor de drie kinderen.
Wij danken de beroepingscommissie voor haar werk en hopen dat
de commissie er in slaagt ook snel een kandidaat te vinden voor de
Kruiskerk gemeente.
Scriba Algemene Kerkenraad

Themaviering over “Hoop” op 17 januari 2021 om 16.00
uur.
Op zondag 17 januari 2021 om 16.00 uur is er een digitale viering
met als thema: Hoop. U kunt deze viering via kerkdienst gemist
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen)
mee beleven.
De opzet is anders dan u gewend bent, aangezien de viering niet
vanuit de Paaskerk plaatsvindt. Wel is er een filmpje met eerder
opgenomen bijdragen van ds. Werner Pieterse, enkele (meewerkende) gemeenteleden en muzikale begeleiding door Marcel den
Dulk.
Het filmpje zal ca 30 minuten duren. Wij wensen u veel kijk- en
luisterplezier.
In verbondenheid, met vriendelijke groet,
Lineke Wichmann, namens de werkgroep themavieringen

Actie Kerkbalans 2021 start 17 januari
Wat betekent de kerk voor u, voor jou? De antwoorden kunnen
heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij
en ver weg, van vragen stellen. Steeds komt naar voren hoe
waardevol de kerk is voor iedereen! Wat de kerk financieel voor u
van waarde is kunt u laten blijken tijdens de Actie Kerkbalans. Volgende week, zondag 17 januari, start Actie Kerkbalans 2021. Deze
geldwervingsactie wordt dit jaar niet door vrijwilligers bezorgd
maar door de postbode. Houdt uw brievenbus vanaf 17 januari
goed in de gaten!
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Toelichting op de 1e collecte
Voedselbank Amstelveen
De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners die om financiële redenen niet of slechts gedeeltelijk in hun
eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. De 40 vrijwilligers
spannen zich hiervoor belangeloos in. Op dit moment verzorgt de
Voedselbank voor circa 125 huishoudens (370 personen) een voedselpakket. De Voedselbank streeft ernaar om een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000
5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v. voedselbank.
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 op de 2e collecte
Paaskerk en Kruiskerk Wijkwerk
Helaas kunnen we nog niet met alle gemeenteleden in de kerk zijn
en willen u toch de kerkdienst niet laten missen. Via Kerkdienstgemist.nl bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld
naar kijken. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van
Kerkdienstgemist.nl.
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat
naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen
in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen
op uw gift bij deze collecte.
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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. Wijkwerk Kruiskerk / Paaskerk / Pelgrimskerk.
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
10 januari 10.00 uur Trudy Joosse
10 januari 19.30 uur Taizéviering ds. Bara van Pelt
17 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse
17 januari 16.00 uur Themaviering ds. Werner Pieterse
24 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse
31 januari 10.00 uur ds. Werner Pieterse
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