TWEEDE ZONDAG VAN DE ZOMER
26 JUNI AD 2022

PAASKERK AMSTELVEEN

Op de omslag 'het onverwachte antwoord' van Rene Magritte (1933),
bij Handelingen 5:23.

Medewerking:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Voorlezer:
Muziek:

ds. Werner Pieterse
Sabina Pierik
Marjo Valkier
Sabina Pierik
Leo Kramer
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”
(Psalm 84: vers 1 en 4)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst
Kyriegebed
We zingen: “Nu valt de nacht. Het is volbracht”
(Loflied 690: vers 1 t/m 5)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Handelingen 5:12-16
De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het
volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang
van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te
voegen, sprak het volk vol lof over hen. Er kwamen steeds meer
mensen bij die in de Heer geloofden, een groot aantal mannen
zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of
matten buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou
vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de
mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine
geesten gekweld werden, en allen werden genezen.

We zingen: “Dat ik recht kan staan”
(Lied 714: vers 1, 2, 3 en 8)

Lezing: Handelingen 5:17-25
Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, lieten
ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. ’s Nachts opende
een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis,
bracht hen naar buiten en zei: ‘Ga naar de tempel en spreek daar
tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat.’ De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de
dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. Toen
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de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze
het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de
apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: ‘De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de
bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend
hadden, troffen we er niemand aan.’ Toen het hoofd van de
tempelwacht en de hogepriesters dit hoorden, vroegen ze zich
vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Kort daarop
kwam iemand zeggen: ‘De mannen die u gevangen hebt gezet,
zijn in de tempel en onderrichten het volk.’

We zingen: “De toekomst is al gaande”
(Lied 605: vers 1 t/m 5)

Preek
Muziek
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Gedachtenis
We zingen: “Niemand leeft voor zichzelf”
(Lied 961: vers 1)

Dankgebed, voorbeden met responsie “Adem van God, vernieuw ons bestaan” (lied 368g) 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
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We zingen (staand): “De Geest des Heren heeft”
(Slotlied 686: vers 1 t/m 3)

Zegen beantwoord met gezongen “Amen”
Leo Kramer

Welkom in het benedenhuis
voor koffie, thee en een goed gesprek
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 26 juni 2022

Pastoraal Team:
ds. Werner Pieterse, email: dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl,
tel. 06-41508135
ds. Barbara de Groot, email: dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
tel. 020-2390293
Eric Citroen,
email: ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl,
tel. 06-50677403
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.
Aktie vrijheidsbrief
Deze maand schrijven wij voor twee broers en advocaten
Hazza en Rashed al-Marri die in Qatar veroordeeld zijn tot
een levenslange celstraf. Hazza werd gearresteerd omdat hij
meedeed aan een protest tegen een nieuwe
discriminerende verkiezingswet in Qatar die de Al Murra-stam uitsluit.
Rashed werd gearresteerd toen hij zij broer wilde vertegenwoordigen.
De broers weigerden een verklaring te ondertekenen waarin ze
beloven te stoppen met het bekritiseren van de nieuwe wet.
In de te schrijven brief roepen we de minister van Justitie in Qatar op
Hazza en Rashed al-Marri onmiddellijk vrij te laten. De brief inclusief
postzegel is na de dienst voor € 1,50 te koop. Natuurlijk kunt u ook nog
mee doen met de mailacties via
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent u
aan “stuur een mail! @”.

Dankwoord
Het medeleven vanuit de Paaskerk na het plotselinge overlijden van
Wim d.d. 20 maart j.l. hebben wij als familie zeer gewaardeerd.
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de bloemen, de vele kaarten
en verder alle aandacht in welke vorm dan ook.
Een warme groet, familie Coeveld-Pama

Dankwoord
Ik wil de gemeente van de Paaskerk hartelijk bedanken voor de bloemen die ik op eerste Pinksterdag mocht ontvangen voor mijn 96-ste
verjaardag.
Tonnie van der Hoeven

Mededeling vanuit de diaconie
De geplande ontmoetingsmiddag van 12 juli wordt verplaatst naar
dinsdag 8 augustus a.s. Nadere informatie en uitnodiging over deze
middag volgt nog.
Namens de diaconie, Roeltje Mentink.

Feestelijke Choral Evensong
Zondagmiddag 26 juni is er in de Kruiskerk een Choral Evensong. Onder
leiding van Hanna Rijken, predikant en musicus, zingt het Vocaal Theologen Ensemble geheel in Anglicaanse stijl een chant, canticles en
avondgebeden. Sebastiaan ’t Hart is organist en ds. Roel Knijff liturg en
koorzanger.
Maandelijks is er in de Kruiskerk een muzikale vesper waar vaak eeuwenoude kerkmuziek wordt uitgevoerd. Eén keer per jaar, vaak de
laatste vesper voor de zomer, is er een Choral Evensong. Er klinkt een
chant met psalm 150, een anthem (‘concertant’ koorstuk) van Vivaldi,
een Magnificat en Nunc Dimittis van Brewer en gezongen gebeden.
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Ook de melodieën van de hymnen die gekozen worden, komen uit de
Anglicaanse traditie.
Hanna Rijken is in Nederland de expert op het gebied van de Choral
Evensong. Zij is gepromoveerd op en een warm pleitbezorgster van
deze Anglicaanse kerkelijke traditie.
Aanvang 16.30 uur, duur circa een uur.
De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te
bestrijden.
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening NL98 INGB 0008
0729 24 van de Commissie Cantatediensten.
Van harte welkom!

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie
KiA Binnenlands diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder
papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder
moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa
Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er
ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de
collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met
tikkie 1e collecte
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer
NL32 INGB 0000 5268 33 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v KIA Hulp
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk: Wijkwerk
Eredienst en Pastoraat
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk,
Paaskerk en Pelgrimskerk) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde
mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons, met
onze pastores, gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en
door om te zien naar elkaar en naar onze buurtgenoten. Betuig uw
steun door een gift aan deze collecte.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met
tikkie 2e collecte
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v Eredienst en Pastoraat
Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
26 juni
3 juli
10 juli

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Werner Pieterse
ds. Barbara de Groot
ds. Werner Pieterse

4

