ELFDE ZONDAG VAN DE ZOMER
28 AUGUSTUS AD 2022

PAASKERK AMSTELVEEN

Omslag bij Lukas 14:12 e.v Marlene Dumas (1953)
uit de serie 'Jesus Serene' (1994)

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

ds. Werner Pieterse
Rianne Clerc
Robert Klaassen &
Marjo Valkier
Rianne Clerc
Leo Kramer
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Moment van stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “De dag gaat open voor het woord des Heren”
(Intochtslied 217: vers 1, 3 en 5)

Onze Hulp
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Kyriegebed
We zingen: “Prijs, halleluja, prijs de Heer”
(Loflied psalm 113: vers 1 t/m 3)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Lucas 14:7-15
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe
ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer
u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet
de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die
voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen:
“Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste
plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom
toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal
worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer
u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw
vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij
zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug.
Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets
kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ Een van de andere gasten, die
dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de
maaltijd in het koninkrijk van God!’

Muziek
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Lezing: Lucas 14:16-24
Daarop zei Jezus: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen
was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te
zeggen: “Kom, want alles staat klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet
kwalijk, ik kan niet komen.” En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan
niet komen.” Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en
daarom kan ik niet komen.” Toen de dienaar teruggekomen was,
bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in
woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit
de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u
hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal
iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie: niemand
van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven.”’

We zingen: “Waarom moest ik uw stem verstaan?”
(Lied 941: vers 1 t/m 4)

Uitleg en verkondiging
Muziek
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Gedachtenis
We zingen: “Niemand leeft voor zichzelf”
(Lied 961)

Aandachtspunten
Inzameling van de gaven

DE MAALTIJD VAN DE HEER
We zingen: “Wij geloven één voor één”
(Lied 344: vers 1 t/m 3)

Tafelgebed
De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren
verheft uw hart
Wij hebben ons hart bij de Heer
Laten wij danken de Heer, onze God!
Het past ons de Heer te danken
U danken wij Heer, onze God
...
zo zingen wij met de kerk van
alle plaatsen en alle eeuwen:

“Heilig, heilig, heilig” (Lied 404g)
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U danken wij om Jezus Uw zoon ...
...in de nacht voor zijn dood, neemt hij een brood,
spreekt de dankzegging daarover uit,
breekt het en geeft het aan de zijnen, met de woorden:
'dit is mijn lichaam voor U:
doet dit tot mijn gedachtenis!'
Zo neemt hij ook de beker na de maaltijd,
spreekt de dankzegging daarover uit,
en geeft die aan de zijnen met de woorden:
'deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis!'
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen
wij de dood des Heren, totdat hij komt. Maranatha
U danken wij om uw Geest..
Wij bidden u...
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.

Vredegroet
We wensen elkaar de vrede van Christus
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We zingen: “Die zich breken laat” (Lied 408g)
Tijdens brood en wijn zingen we:
“Zoals ik ben, kom ik nabij” (Lied 377: vers 1 t/m 7)
Dankgebed
We zingen (staand): “Laat de woorden”
(Slotlied 422: vers 1 t/m 3)

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen”
Leo Kramer

Welkom in het benedenhuis
voor koffie, thee en een goed gesprek
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PAASKERKBERICHTEN
Zondag 28 augustus 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
Nienke van der Heiden, jeugdwerker, email: nienke@pga-b.nl,
tel. 06-37227676
Bel of mail gerust als u met één van ons contact wilt.

Startzondag 4 september 'Aan tafel!'
Er zijn maaltijden in soorten en maten. Samen eten verbindt, toch?
Of voel je je ook wel eens niet welkom aan tafel? De Protestantse Kerk in
Nederland heeft daar een nieuw jaarthema van gemaakt: 'Aan tafel!'.
We sluiten daar bij aan op zondag 4 september. Het thema nodigt uit om
in ieder geval samen te lunchen na de dienst. Uiteraard drinken we eerst
koffie.
Wilt u of jij een bijdragen leveren aan de lunch, aan de koffie of aan de
invulling van de dienst? Stuur dan een berichtje naar
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl, op per telefoon/app 06-40733684

Rommelmarkt 2022
Op zaterdag 17 september (van 10.00 tot 15.00 uur) organiseren wij na
2 jaar weer onze Rommelmarkt. Woensdag 14 september (van 11.00
tot 20.00 uur) kunnen de spullen worden ingebracht. Om verschillende
redenen hebben we besloten om het assortiment in te perken, zodat
alles binnen in het benedenhuis van te voren kan worden klaar gezet
en we ’s morgens vlak van te voren geen buitenkramen meer hoeven
in te richten.
Wanneer het mooi weer is zullen wij buiten een terras maken en het
rad van avontuur laten draaien. Bij slecht weer kan dit binnen.
Dit jaar zal ons assortiment beperkter zijn dan in het verleden. Ook zal
er meer worden voorgeprijsd. We kunnen daarom niet meer alle spullen aannemen. Het assortiment zal bestaan uit boeken, lp’s, cd’s,
speelgoed, spelletjes, puzzels, elektronica, computers, telefoons e.d.
Rad van avontuur, in de afgelopen twee jaar is een record aantal DE
punten, zegels en waardebonnen ingezameld, er is dan ook een keur
aan prachtige prijzen beschikbaar.
Uiteraard is de bar open en wordt er eten en drinken verstrekt, bij
mooi weer ook buiten op het terras.
Rooster voor medewerkers, vanaf zondag 28 augustus staat er een flipover in het benedenhuis waarop u kunt aangeven aan welk onderdeel
u mee wilt werken op 17 september en hoe lang. Aanmelding kan ook
via de website rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl
Als commissie willen wij er voor alle bezoekers en medewerkers een
heel gezellige dag van maken.
Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie Aukje Hoogerwerf,
Marjo Valkier, Reinier Ran, Wilm Merckel en Jan van Schaik
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Namen noemen voor de beroepingscommissie
De Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert (PGA-B) bereidt zich er op voor om één full time predikant te gaan beroepen voor
de PGA-B als geheel met als primaire standplaats de Paaskerk.
We gaan het beroepingswerk uitvoeren met een gezamenlijke beroepingscommissie. De beroepings-commissie krijgt de volgende samenstelling: een voorzitter die door de AK wordt geworven, drie leden afkomstig uit de Kruiskerk, drie leden uit de Paaskerk en twee leden uit
de Pelgrimskerk. De AK heeft mevrouw Alice Stronkhorst bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen.
U wordt uitgenodigd om uw wijkkerkenraad namen van gemeenteleden aan te reiken die naar uw oordeel plaats zouden kunnen nemen in
de beroepingscommissie. Het betreft een eerste inventarisatie van namen. Uit deze namen zullen uiteindelijk de namen vanuit de Paaskerk
gekozen worden.
Om tot een evenwichtige samenstelling van de commissie te komen,
zal het moderamen van de Paaskerk overleggen met de moderamina
van de Kruiskerk en Pelgrimskerk (de PGA-B kerkenraad, opvolger van
de Algemene Kerkenraad). De namen die wij voordragen vanuit de
Paaskerk zullen door de wijkkerkenraad vastgesteld worden. Het zou
kunnen zijn, dat de naam die u aandraagt, toch niet in de commissie
komt.
U kunt tot uiterlijk zondag 28 augustus namen doorgeven door een
mail te sturen naar: scriba@paaskerk-amstelveen.nl We hopen dat u
aan deze oproep gehoor wilt geven!
Pieter Licht, scriba AK & Elly Merckel, voorzitter Paaskerkgemeente
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Paaskerk in coronatijd
Dat is de titel van het fotoboek dat is gemaakt met een kort verslag
hoe het er in de Paaskerk aan toe is gegaan tijdens de coronatijd. Alles
ook in beeld gebracht aan hand van foto’s die in die tijd gemaakt zijn
om zo even terug te kijken wat voor bijzondere tijd wij met elkaar
hebben doorgemaakt. Het was zo ingrijpend dat het uitnodigde om dit
op te schrijven en ook vast te leggen. Er liggen 2 inkijk exemplaren om
tijdens de koffie in te zien. U vindt ze in het rek tegenover de bar.
Mocht u belangstelling hebben voor dit fotoboek dan kunt u dat doorgeven aan mij.
Het fotoboek kost ongeveer € 45,-- inclusief verzendkosten.
Jany Steur, tel: 643 68 48
email: jany_steur@hotmail.com

Afscheid ds. Werner Pieterse
Hierbij nodigen wij u, als gemeentelid, van harte uit om bij het afscheid
van ds. Werner Pieterse aanwezig te zijn. Het programma rondom zijn
afscheid bestaat uit twee delen, een avond en een kerkdienst. De avond
zal bestaan uit een muzikaal deel en een informeel gedeelte. Tevens zal
er een afscheidsdienst zijn waarin hij zelf zal voorgaan. De afscheidsavond zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 september. Vanaf 19.30 uur
staan koffie en thee klaar, om 20.00 uur zal het programma beginnen.
Na het muzikale deel is er een informeel deel met de mogelijkheid om
afscheid van hem te nemen.
De afscheidsdienst is op zondag 11 september om 10.00 uur in de Paaskerk te Amstelveen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met
elkaar koffie te drinken en ds. Werner Pieterse te groeten.
Ter gelegenheid van zijn afscheid willen wij hem een gezamenlijk cadeau
aanbieden. Als u wilt bijdragen aan het afscheidscadeau, kunt u geld
overmaken naar NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van “afscheidscadeau Werner
Pieterse”.
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Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie
Voedselbank Amstelveen
Iedere week worden voedselpakketten verstrekt aan, op dit moment,
ongeveer 110 huishoudens ( circa 320 gezinsleden) met een te laag inkomen in onze gemeente. De omvang van het pakket wordt afgestemd
op de grootte van het huishouden. Het pakket omvat groente, fruit,
brood, houdbare producten en vlees/ zuivel voor enkele dagen. Via
landelijke ( Voedselbank Nederland) en lokale inzameling krijgen we
producten. Om een gezond en gevarieerd voedselpakket te kunnen
samen stellen moeten we steeds meer groente en fruit kopen. Uw collecte bijdrage wordt hieraan besteed.
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://pga-b.nl/home/givtapp/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Voedselbank

Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk
Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Een nieuw seizoen staat voor de deur om weer aan de slag te gaan: in
de wekelijkse Kinderdienst, de Tienerdienst en speciale vieringen met
de ouders. Zo worden ook ouders gastvrij onthaald in een warme gemeenschap en voor velen van hen betekent dit een kennismaking met
bijbelverhalen.
Kinderen en jongeren worden met diverse materalen en activiteiten
geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven.
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De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten. Collecteer mee om dit
werk te laten groeien.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
kerk
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.jeugd en jongerenwerk
Eerste collecte

Tweede collecte

Agenda Kerkdiensten
28 augustus 10.00 uur
4 september 10.00 uur
11 september 10.00 uur

ds. Werner Pieterse, Maaltijd van de Heer
ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse
Startzondag
ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse,
afscheidsdienst
6

