THEMAVIERING
“Een nieuw begin”

Nu dat er weer een einde lijkt te komen aan alle maatregelen, droomt iedereen van
een nieuw begin. Hoe doe je dat? We horen en zien ervaringsverhalen van twee mensen. Ook kijken we met elkaar wat je achter je moet laten om opnieuw te kunnen
beginnen én waar we allemaal van dromen. En wat schrijft Jesaja daarover?
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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:
Bert Kozijn
Pianist:
Marcel den Dulk
Voorbereidingsgroep: Aletta Dijkhuis,
Esther Velten &
Gert Jan Slump
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Welkom
Er wordt gezongen: “Welkom jij” (vers 1 t/m 5; uit: Op de vleugels;
muziek: Toon Hagen; tekst: Gert Jan de Bruin)

2. Welkom jij, die taalt
naar rust, een onderkomen
waar stilte kan gaan spreken,
een stem soms hoorbaar wordt.

3. Welkom jij, dit uur
met zielsverwanten samen,
als leden van één lichaam
met Jezus als het hoofd.

4. Welkom jij, de mens uit
Nazaret komt vragen
of jij hem na wil volgen,
zijn leerling durft te zijn.

5. Welkom jij, dit is een
huis waar mensen dromen
dat vrede ooit zal komen.
Jeruzalem voorgoed.

Kyrie en stilte

3

Reflectie woordwolk: “Achter je laten”

Er wordt gezongen: “Zolang wij ademhalen”
(Glorialied 657: vers 2 en 4)

Schriftlezing: Jesaja 43:16-21
Dit zegt de HEER,
die een weg baande door de zee
en een pad door machtige wateren,
die paarden en wagens liet uitrukken,
een heel leger van geweldenaars –
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op,
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
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nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.
De wilde dieren zullen mij eer bewijzen,
de jakhalzen en de struisvogels,
omdat ik water schep in de woestijn
en rivieren in de wildernis;
het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken.
Dit is het volk dat ik mij gevormd heb,
het zal mijn lof verkondigen.

Ervaringsverhaal Janet
Er wordt gezongen: “Blijf niet staren op wat vroeger was”
(Lied 809)

Ervaringsverhaal Gert Jan
Er wordt gezongen: “Blijf niet staren op wat vroeger was”
(Lied 809)

Overweging
Muziek
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Reflectie woordwolk: “Nieuw begin”

Muziek
Voorbeden
Inzameling van de gaven (digitaal)
Er wordt gezongen: “Dit is een morgen als ooit de eerste”
(Slotlied 216: vers 1 t/m 3)
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Zegen uit Iona
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 18 april 2021

Predikanten:
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,
tel. 06 41508135
ds. Bara van Pelt, email: baravanpelt@planet.nl , tel. 0620568648
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.

Themaviering ”Een nieuw begin”
Zondag 18 april om 17.00 uur wordt er eindelijk weer een live
themaviering gehouden in de Paaskerk. Het thema is: een nieuw begin. Nu
dat er weer een einde lijkt te komen aan alle maatregelen, droomt iedereen
van een nieuw begin. Hoe doe je dat? En wat schrijft Jesaja daarover? We
horen en zien ervaringsverhalen van twee mensen. Ook kijken we met elkaar wat je achter je moet laten om weer te kunnen beginnen én waar we
allemaal van dromen. Voorganger is Bert Kozijn en Marcel den Dulk zorgt
voor de muzikale omlijsting.
Zoals bekend kunnen maximaal 30 mensen dit meevieren. Aanmelden is
noodzakelijk. Dit kan nog tot donderdagavond 22:00 uur per mail: aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl. Deze viering kunt u ook digitaal meevieren
en wordt uitgezonden om 17 uur.

Aktie Vrijheidsmail april
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie Vrijheidsmail. Via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 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 toelich-

ting 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?

Pianorecital in Kruiskerk Amstelveen
zondag 18 april 2021, 16.30 uur
Op zondag 18 april, aanvang 16.30 uur, geeft een jonge, zeer getalenteerde
Ierse concertpianist, Seán Morgan Rooney, een pianorecital met composities uit de twintigste eeuw van Berio, Ravel, Berg en Strawinsky. Er wordt
geen publiek bij concerten toegelaten. Het concert is via livestream te volgen op kerkdienstgemist.nl (Amstelveen, Kruiskerk) of via de website van de
kerk www.kruiskerk-amstelveen.nl. De pianist licht de stukken kort toe. U
kunt ook uw eigen vragen aan hem stellen; aan het begin van de uitzending
hoort u hoe.
Seán Morgan Rooney (1993) deed in 2019 zijn master bij David Kuyken aan
het Amsterdams Conservatorium. Zijn bachelor deed hij in Londen, en ook
daar viel hij op: hij was finalist in 2016 bij het Young Musicians Platform van
de BBC.
In Nederland is hij samen met drie andere jonge musici / ensembles toegelaten tot de finale van de Dutch Classical Talents 2021. De toelatingsjury
noemde hem vindingrijk, intelligent en origineel, en prees zijn gedurfde en
introspectieve programma. De finale wordt op 21 september aanstaande
gehouden.
In de Kruiskerk speelt Seán werken van Berio (Wasser-, Feuer- und Luftklavier), Sonate opus 1 van Alban Berg, alle vijf delen van Miroirs van Maurice
Ravel en Strawinsky’s Vuurvogel in een pianobewerking van Agosti.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
op zaterdag 24 april a.s. 9.30 – 12.00 uur.
Geef uw oude kleding en schoenen een tweede leven en steun hiermee
tevens een urgent project!
Graag nemen we uw kleding (schoon en draagbaar) en schoenen in ontvangst in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom, apart afgeven.
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Inzamelpunten: Paaskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Kruiskerk, Titus
Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert). De geldelijke
opbrengst is bestemd voor het renoveren van 25 scholen in Congo (DRC) en
het aanleggen van toiletten. Tevens worden leermaterialen aangeschaft. Dit
alles om schoolbezoek en het volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waaronder een groot percentage meisjes, gaan
daar door armoede, conflicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar school.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mareke Kniep, 0206435765. Zie ook www.samskledingactie.nl

Koffieconcert, Blokfluit Duo
Op zondag 25 april om 12.00 uur wordt er in de Paaskerk een klein Barokconcert gegeven door 2 blokfluitisten. Dit concert is live te volgen via kerkdienstgemist.nl.
Wij zijn Elke Heemskerk en Selma van Ee en hebben veel liefde voor de Barok muziek. De blokfluit wereld is veel breder dan menigeen kent van de
sopraanblokfluit op de basisschool.
Wij hebben elkaar 10 jaar geleden leren kennen in de Handwegkerk en we
merkten dat we dezelfde muziekpassie en niveau hadden.
Vandaag laten we diverse componisten horen, zoals Sammartini, Telemann,
Bigaglia. Begeleiding: Peter van Dongen, piano

Toelichting op de 1e collecte:
Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten
Het eigene van de diaconie en diaconale gemeenschap is dat het altijd weer
-vaak onzichtbare- mensen en groepen opzoekt die zonder helper zijn. Zo'n
groep in onze stad zijn mensen zonder geldige verblijfspapieren. De Protestantse en Lutherse diaconieën van Amsterdam maken zich samen hard voor
deze groep en startten het Wereldhuis.
U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wereldhuis.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de
1e collecte.
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Toelichting op de 2e collecte:
Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Vandaag vragen wij u aandacht voor de kinderkerk, kindernevendienst, tienerdienst en 12+dienst. Met allerlei materialen en activiteiten worden kinderen en jongeren geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven. De opbrengst van deze collecte is o.a. bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten. Draagt u hieraan bij?
U kunt uw gift over maken op rek.nr. NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de
2e collecte.

Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
18 april:
18 april: Themaviering
25 april:
2 mei:

10.00 ds. Werner Pieterse
17.00 ds. Bert Kozijn
10.00 ds. Bert Kozijn
10.00 Nelly Versteeg
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