VIERDE ZONDAG VAN DE ZOMER
10 JULI AD 2022

PAASKERK AMSTELVEEN

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

ds. Werner Pieterse
Rianne Clerc
Robert Klaassen
Rianne Clerc
Nico Ph. Hovius
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “De Heer is groot, zijn lof weerklinkt”
(Psalm 48: vers 1 en 3)

Onze hulp
(gemeente gaat zitten)

Inleiding op de dienst
Kyriegebed gevolgd door lied 301k “Kyrie eleison”
We zingen: “Zing van de Vader die in den beginne”
(Loflied 304: vers 1 t/m 3)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Kolossenzen 1:1-11
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze
broeder Timoteüs. Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één zijn met Christus. Genade zij u en vrede
van God, onze Vader. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben over uw
geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen; beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u
klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld
draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over
Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze
geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van
Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons
verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij
onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben.
We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de
wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven
zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U
zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van
God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

Muziek
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Lezing: Kolosssenzen 1:12-23
Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om
te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft
ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht
naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles
geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en
het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles
is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te
zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en
voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles
in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad
dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft Hij u door de dood van
zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem. Blijf wel trouw aan het
geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie
brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar
geworden ben.

We zingen: “Ja, het liefst zou ook ik”
(Lied 945: vers 1 t/m 6)

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 “Wij bidden U, verhoor
ons, Heer” (lied 367h) 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): “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”
(Slotlied 512: vers 1 t/m 7)

Zegen beantwoord met gezongen “Amen”
Leo Kramer

Welkom in het benedenhuis
voor koffie, thee en een goed gesprek
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 10 juli 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.

Verslag PGA-B gemeentevergadering van 24 mei j.l.
Op de website van de PGA-B (www.pga-b.nl) treft u het verslag aan
van de gemeentevergadering van 24 mei in de Kruiskerk.
Naast de bespreking van de jaarverslagen van het College van
Kerkrentmeesters en het College va Diakenen kunt u daar ook
kennis nemen van een aantal actuele ontwikkelingen binnen de
Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert.
Scriba AK

Dankwoord
Geachte medeleden van de Paaskerk,
Afgelopen zondag werden mijn vrouw en ik verrast door de ontvangst
van een fraai boeket bloemen uit de Paaskerk. We zijn trouwe
bezoekers via internet. Zo blijven we verbonden en dat doet ons goed.
Hartelijk dank én groet van Jelly en Pier Slump.

27 juli Thuiskomen bij Titus Brandsma
Na de heiligverklaring van Titus Brandsma heeft de Titus Brandsmakerk
verschillende initiatieven genomen om te beantwoorden aan de hernieuwde belangstelling voor hem. De parochie wil daarbij graag open
staan voor anderen, zodat ook wij van harte welkom zijn.
Gezamenlijk organiseren wij 27 juli (oecumenisch) een groepsreis naar
Bolsward; de plaats waar Titus Brandsma geboren is. 27 juli is zijn
sterfdag. We beginnen om 10.00 uur met een korte oecumenische
gebedsdienst in de Titus Brandsmakerk en aansluitend vertrekken we.
In Bolsward is er een uitgebreid programma voorbereid langs de
Broerkerk, de Martinuskerk, de St. Franciscus Basiliek en natuurlijk zijn
geboortehuis. Vanzelfsprekend worden we ondergedompeld in al het
goede van het katholieke noorden, dat vast weer anders zal verlopen
dan in het zuiden.
Het programma zal tot 21.00 uur duren, waarna we weer huiswaarts
keren. Maar er is voldoende ruimte voor het aangename en voor wie
Bolsward niet kent is er ook gelegenheid deze Friese stad te verkennen.
De reis wordt begeleid door pastoor Eugène Jongerden, de pastores
Dea Broesen en Renger Prent en dominee Roel Knijff
KOSTEN
Lunch/diner en verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Kosten
van deelname zijn € 25,- per persoon voor vervoer per bus, koffie/thee
en een hapje bij aankomst, entree musea (indien u beschikt over een
museumjaarkaart deze graag meenemen) en een borrel in ‘De Tijd’. Als
de opgetelde kosten te hoog worden, dan mag u dat aangeven en
vinden we een oplossing.
AANMELDEN
Aanmelding kan tot uiterlijk 14 juli bij onze scriba Henk van der Meulen: scriba@kruiskerk-amstelveen.nl. Het aantal plaatsen is beperkt. Zij
worden verdeeld op volgorde van inschrijving.
ds. Roel Knijff
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie
Stg StapVerder
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten.
De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen
Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in de
Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’.
‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar instanties
en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen?
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte diaconie
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://pgab.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Stap Verder

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk
Wijkwerk
Deze week collecteren we voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar
onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, voor zieken, het bijhouden van onze website, de liturgieën en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de
viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Wij rekenen op
uw gift bij deze collecte.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
kerk
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Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon.
Kijk voor meer informatie op onze website:
https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer
NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, o.v.v Wijkwerk
Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
10 juli
17 juli
24 juli

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Werner Pieterse
ds. Werner Pieterse
de heer Eric Citroen
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