GEDACHTENISZONDAG
21 NOVEMBER AD 2021

PAASKERK AMSTELVEEN

Op de omslag 'Jakob zegent de zonen van Jozef'
een schilderij van Rembrandt bij Genesis 49,
de tekst voorafgaand aan de lezing van deze zondag.

Medewerking:
1e dienst (09.30 uur)
Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling:
Pieter Licht
Diaken:
Roeltje Mentink
Voorlezer:
Pieter Licht
Muziek:
Peter van Dongen (orgel) &
Jenny Stoeckart (saxofoon)
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2e dienst (11.00 uur)
ds. Werner Pieterse
Elly Merckel
Marjo Valkier
Rina Ran
Peter van Dongen (orgel) &
Jenny Stoeckart (saxofoon)

VOORBEREIDING
Welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij”
(Psalm 23c: vers 1 t/m 5)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst
Met de kinderen
We zingen: “Wij zoeken hier uw aangezicht”
(Lied 281: vers 1 t/m 4, 8 t/m 10)
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HET WOORD
Gebed
Schriftlezing: Genesis 50:12-14 & 22-26
Israëls zonen deden wat hun vader hun had opgedragen: ze
brachten hem naar Kanaän en begroeven hem in de grot op de
akker in Machpela, dicht bij Mamre, op het stuk land dat Abraham van de Hethiet Efron had gekocht omdat hij een eigen graf
wilde hebben. Nadat hij zijn vader had begraven keerde Jozef terug naar Egypte, samen met zijn broers en met alle anderen die
met hem waren meegegaan.
Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, die hij beschouwde als
zijn eigen kinderen. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie uit
dit land wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede
aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Zweer me dat jullie,
wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen
meenemen.’ Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd
gebalsemd en in een doodskist gelegd, in Egypte.

We zingen: “Er is een land van louter licht”
(Lied 753: vers 1 t/m 6)
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Schriftlezing: Hebreeën 11:13-16 & 21-22
Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze
geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als
vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op
doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze
niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God
zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor
hen een stad gereedgemaakt.
Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van
Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van
zijn stok. Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven
al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn
gebeente dan mee te nemen.

Muziek
Uitleg en verkondiging
Muziek
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GEDACHTENIS
Inleiding
Gedachtenisgebed
Stil gebed en gezamenlijk 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 zingen: “Heer, herinner u de namen”
(Lied 730: vers 1 t/m 3)

Na een korte stilte noemen we de namen van gemeenteleden
die het afgelopen jaar overleden.
Voor ieder ontsteken we een kaars aan de Paaskaars, het Licht
van Christus.
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Wouter Foppen
Willem de Graaff
Mensje Kapteyn
Margo Carolina Oron - van Geene
Jantje Saathof - Heijtmeijer
Wilhemina Petronella Susanna Munniksma - van Klaveren
Gerrit van den Brink
Arendina ter Heide - de Graaf
Margaretha Jacoba van Leeuwen - Huisman
Abraham Anthonij Vis
Jannigje Plomp - de Vries
Gerrit Stronkhorst
Maartje Bijkerk - van den Beitel
Harm Jurrien Kugel
Simon Broer
Jacob Nicolaas Breunese
Elizabeth Bergsma - Dapper
Helez Melatja Deru
Cornelis Gerrit van Leeuwen
Jacob Zijlstra
Nellie Elizabet Oussoren - Oliemans
Magdalena Vingerling - Dekker
Ada van Puffelen
Ans Hissink - van Gool
Geertrui Mus - van Noord
Petra Nicoline van Treuren - Lantinga
Adriaan Jacob Hanewinkel
Gerda Gesina Borel - Kok
Egon Edward Jansen
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De laatste kaars branden we voor de anderen die we aan de
dood verloren, dit jaar of langer geleden.
Als alle kaarsen branden zingen we:
“Licht, ontloken aan het donker”, (Lied 600: vers 1 t/m 5)
Slotgebed
Inzameling van de gaven
We zingen: “Gij boden rond Gods troon”
(Slotlied 725: vers 1 t/m 4)

Zegen gevolgd door gezongen “Amen”
Leo Kramer

Na afloop van de dienst is er voor wie wil in de kerk ruimte voor stilte, muziek en gesprek.
We nemen daarbij de Corona maatregelen in acht.
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 21 november 2021

Predikanten:
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl ,
tel. 06 41508135
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl ,
tel. 020-2390293
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.

Aktie Vrijheidsmail november
Deze maand schrijven wij de inheems-Amerikaanse activist
Leonard Peltier die nu al 44 jaar gevangen zit voor de
moord op twee FBI-agenten. Na een oneerlijk proces kreeg
hij levenslang, waarbij bewijs werd achtergehouden en getuigen werden gemanipuleerd en geïntimideerd. Leonard Peltier is ernstig ziek en
kan daardoor elk moment doodgaan. Peltier houdt vol onschuldig te
zijn. In de te schrijven brief roepen we de autoriteiten van de Verenigde
Staten op om Leonard Peltier onmiddellijk gratie te verlenen.
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop.
Wilt u zo vriendelijk zijn om gepast te betalen om contacten zo veel
mogelijk te vermijden. Natuurlijk kun ook nog mee doen met de
mailacties via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties.
De mailacties herkent u aan stuur een mail! @.

Aanmelden voor de diensten op gedachteniszondag
21 november
Gezien het feit dat we door de nieuwe Corona maatregelen weer een
beperkt aantal mensen in de kerk kunnen toelaten, zullen er op 21
november, gedachteniszondag, twee diensten worden gehouden. Eén
om 9.30 uur, waarin ds. Barbara de Groot zal voorgaan en één om
11.00 uur waarin ds. Werner Pieterse zal voorgaan. De liturgie zal in
beide diensten gelijk zijn en in beide diensten zullen alle namen van
onze overleden gemeenteleden genoemd worden.
Voor beide diensten is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt op het
volgende email adres:
aanmelden@Paaskerk-Amstelveen.nl (tot donderdag 18 november
22.00 uur) Ook is het mogelijk u op maandag van 9.00-14.00 uur
telefonisch aan te melden: 06 - 824 09 128 .
Wilt u in de mail of telefonisch vermelden met hoeveel mensen u
aanwezig wilt zijn en voor welke dienst u de voorkeur heeft.

Nieuwe Corona maatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november j.l. en het
advies dat daarna door de gezamenlijke kerken na overleg met de
overheid is gegeven, moeten wij helaas mededelen dat er ook voor
kerkbezoek weer strengere maatregelen van toepassing zijn. Zoals we
steeds gedaan hebben, zullen we in de Paaskerk deze adviezen opvolgen. Dat betekent dat we:
- bij verplaatsingen in de kerk weer een mondkapje gaan dragen.
Zodra men zit, mag het mondkapje af.
- voorlopig wel blijven zingen
- zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand houden, net zoals in de rest
van de samenleving
- voorlopig wel koffie blijven drinken na de dienst. Gaat u daartoe
zitten aan een tafel, dan wordt de koffie u gebracht.
Elly Merckel-Timmer
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Messiah van G.F. Händel in Kruiskerk
zaterdag 27 november, aanvang 19:30 uur
Zaterdagavond 27 november wordt in de Amstelveense Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30a, het beroemde oratorium de Messiah
van Georg Friedrich Händel uitgevoerd door koor en orkest van
Het Bach Ensemble Amsterdam. Aanvang 19:30 uur.
Tickets via www.bachensembleamsterdam.nl
of bij de ingang van de kerk. Entree € 27,50 / € 25,00.
Een coronatoegangsbewijs (met ID) is verplicht, evenals een mondkapje zolang je niet ergens zit.
Het oratorium Messiah gaat over het leven van Jezus Christus, de
aankondigingen van zijn komst in de psalmen en bij de profeten, zijn
geboorte, zijn leven, dood en opstanding. Händel maakte er
prachtige, meeslepende koormuziek van, die gelijk vanaf de première
in 1742 tot op heden de mensen gegrepen en ontroerd heeft. Solistische medewerking verlenen de sopraan Elvire Beekhuizen,
de alt Rosina Fabius, de tenor Pablo Gregorian en de bas Michiel
Meijer. De muzikale leiding heeft Paulien Kostense.

De wijn-en honingwebwinkel van St. Ouderenzorg
Moldavië is weer open!
Voor het 5e jaar op rij kunt u de ouderen van Straseni ondersteunen
door in de (tijdelijke) webwinkel een keuze te maken uit het geheel
nieuwe assortiment heerlijke wijnen en honing en uw bestelling te
plaatsen in de aanbieding. U kunt ook een bijzonder pakket van 6
verschillende wijnen bestellen om weg te geven, als gift of cadeau; of
gewoon voor eigen consumptie. Alle wijnen en de honing zijn in de
winkel te zien. Via https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/winkel/ kunt
u bestellen en meteen betalen. Uw bestelling wordt uiterlijk
14 december bij u thuisbezorgd door een van de vrijwilligers van
SOM. Wilt u meehelpen met het bezorgen van de wijn in uw regio,
laat ons dat dan weten via de bestelling of
via: info@ouderenzorgmoldavie.nl
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Lezing: Een nieuw wij in Nederland
Is er in onze samenleving nog wel sprake van een gedeeld 'wij'? Het
Nederlandse landschap is versnipperd geraakt, niet alleen in politiek
maar ook in etnisch en religieus opzicht. Het ontbreken van zo'n 'wij'
leidt tot spanningen en problemen. Daarom stelde Manuela Kalsky
zich de vraag: Hoe kunnen we komen tot een 'nieuw wij'?
Als antwoord hierop begon ze het project Nieuw Wij, zie:
https://www.nieuwwij.nl/over-nieuw-wij/. En daar valt veel over te
vertellen. Nieuw Wij heeft als motto 'verbind de verschillen!'.
Hoe dat er in de praktijk uitziet, komt u op 22 november te weten.
Immers, een mens is veel meer dan alleen wit of zwart, moslim of
christen, vrouw of man.
Locatie
Pelgrimskerk
Datum
maandag 22 november
Tijd
20.00 uur
Informatie
Henk Stok, 020 – 206 442 570, h.stok@kpnplanet.nl

Met Lucas door Advent
Op de vier zondagen van Advent lezen we uit het evangelie van Lucas.
In de Pelgrimskerk, Kruiskerk en Paaskerk klinken dezelfde woorden.
De vier predikanten nodigen u van harte uit om mee te lezen met
Lucas. Vlak vóór de eerste zondag van Advent lezen we alvast wat
Lucas ons te vertellen heeft:
op woensdag 24 november a.s. bent u om 14.00 uur welkom in de
Pelgrimskerk, om 20.00 uur in de Paaskerk. Op beide tijden zijn er
twee predikanten aanwezig. Van harte uitgenodigd!
Locatie en tijd
Pelgrimskerk 14.00 uur,
Paaskerk 20.00 uur
Datum
woensdag 24 november
Leiding
ds. de Vries, ds. Pieterse, ds. de Groot, ds. Knijff
Actuele informatie over het al dan niet doorgaan van een activiteit
staat op de websites van de kerken.
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Toelichting op de 1e collecte
Wijkdoel

De collecte van de diaconie is voor Zuivere Koffie. Dit sociale bedrijf
geeft gedetineerden en ex-gedetineerden een tweede kans door te
werken in een koffiebranderij of hen op te leiden tot barista. De collecte wordt besteed aan het kerstontbijt dat Zuivere Koffie organiseert in de vrouwengevangenis in Utrecht.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33,
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v.
wijkdoel Paaskerk
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e

collecte

Toelichting op de 2e collecte
Landelijk pastoraat: omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog
hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel
van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die
in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk
als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23
t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. landelijk
pastoraat.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e

collecte
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Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
21 november

28 november
5 december

10.00 Gedachteniszondag
ds. Werner Pieterse
ds. Barbara de Groot
10.00 ds. Werner Pieterse
10.00 ds. Barbara de Groot
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