DERTIENDE ZONDAG VAN DE ZOMER
Afscheid ds. Werner Pieterse

11 SEPTEMBER AD 2022

'Pile I' (2007) een beeld van Antony Gormley (1950) bij Genesis 28:11.

PAASKERK AMSTELVEEN

Uitleg van de schikking bij het afscheid van ds. Werner Pieterse
Binnen een 4-tal jaren moest er opnieuw een schikking bedacht worden voor het
afscheid van een predikant. En ook iets bedenken bij de intrede van de nieuwe
predikant. Het werd even zoeken en nadenken over wat wij moesten maken wat
op Werner betrekking heeft.
En het is gelukt! U ziet een opengeslagen boek dat symbool staat voor de opengeslagen Bijbel. De tijd die Werner in ons midden is geweest was de Bijbel heel
belangrijk. Hij las ons graag daaruit voor zelfs in de podcast rond de tijd van
Pasen of op avonden in de bibliotheek. Maar het meest belangrijke was toch dat
hij de verhalen uit de Bijbel telkens weer vertelde aan de kinderen van de scholen die regelmatig in de kerk kwamen.
De bladzijden in dit boek geven steun aan verschillende bloemen in de kleuren
van het kerkelijk jaar: groen, wit, rood, paars en roze. Ook de boeklinten hebben
deze kleuren. De Bijbel, het Woord van God: ‘Zijn Woord bloeit en draagt
vrucht’. Dat was ook het motto van waaruit Werner de verhalen en de uitleg ons
allen deelgenoot maakte. Daarom de vruchten in vorm van besjes, de hopbellen
die symbool staan voor de verlossing, de hedera rondom als teken van trouw, de
kleine bloemen staan symbool voor de gemeente en de rode roos verwijst naar
jou als predikant in ons midden. Rood verwijst naar de Geest die jou gedreven
heeft en naar de liefde waarmee jij het Woord hebt meegegeven aan ons en de
kinderen.
En dan ligt er een tweede boek die gesloten is. Dat symboliseert je nieuwe gemeente waar je heengaat. Daaruit bloeit een enkele witte roos, die Gods aanwezigheid weergeeft met daarbij de klimop en de vruchtjes. Dat wil zeggen dat
Gods trouw met je meegaat en dat ook daar jouw werk vrucht mag dragen.
Want ook daar zal de Bijbel opengaan voor heel de gemeente en in het bijzonder
voor de kinderen!
Daarbij staat de paaskaars die voor jou van waarde is. Ook is er een stukje naast
deze schikking waar zand ligt. Zand en schelpen beiden verbeelden het strand
waar jij zo van houdt en ook daar kun je nu regelmatig naar toe. Ja, gewoon met
de fiets!

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

ds. Werner Pieterse & ds. Barbara de Groot
Elly Merckel & Han Jongeneel
Marjo Valkier
Rianne Clerc
Leo Kramer (orgel), Peter van Dongen (piano) &
Fetsje Bijma (dwarsfluit)
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

We zingen: “De vreugde voert ons naar dit huis”
(Intochtslied 280: vers 1 t/m 4)

Onze hulp
We zingen: “De vreugde voert ons naar dit huis”
(Intochtslied 280: vers 5 t/m 8)
(gemeente gaat zitten)

Met de kinderen
Kyriegebed gevolgd door “O God van Jozef, leid ons verder”
(Psalm 80: vers 1)

We zingen: “Wij moeten Gode zingen”
(Glorialied 713: vers 1, 3 en 5)
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Genesis 28:10-22
(vertaling Huub Oosterhuis, Alex van Heusden)
Jakob trok uit Bersjeva en ging naar Charan.
Hij ontmoette de plaats.
Hij overnachtte daar
want de zon was ondergegaan.
Hij nam een van de stenen van de plaats,
zette die bij zijn hoofdeind
en ging dara liggen, op die plaats.
Hij droomde:
daar, een torenhoge trap neergezet op de aarde,
zijn hoofd raakt de hemel aan
en daarlangs gaan boden van God omhoog en omlaag,
en daar,de Heer staat boven hem en zegt:
Ik ben het, de Heer
de God van Abraham, jouw vader, en de God van Isaak.
Het land waar je op ligt,
ik zal het geven aan jou en je nageslacht.
Als het stof van de aarde zal jouw nageslacht worden,
naar het westen en het oosten zal jij uitbreken,
naar het noorden en het zuiden;
in jou en in jouw nageslacht worden gezegend
alle familiegeslachten op de aarde.
Hier, ik ben met jou,
ik zal jou behoeden overal waar jij gaat
en ik zal je doen keren naar dit stuk grond van de aarde.
Nee, ik verlaat jou niet
totdat ik heb gedaan wat ik tot jou gesproken en gezegd heb.
Jakob ontwaakte uit zijn slaap en sprak:
Dus de Heer is hier, op deze plaats,
en ik, ik wist het niet.
4

Hij huiverde en sprak:
huiveringwekkend is deze plaats.
Dit is een huis van de God, niets anders,
en dit is de poort van de hemel
Jokob stond op, vroeg in de morgen,
hij nam de steen die hij aan zijn hoofdeinde had gezet,
zette die als een wijsteen neer
en goot olie daaroverheen.
Hij riep de naam van die plaats:Bet-El, -Huis van God(eertijds luidde de naam van die stad Luz -amandelboom-)
Jakob deed een gelofte, hij sprak:
Als God zal zijn met mij
en mij zal behoeden op deze weg die ik ga,
mij brood geeft om te eten en kleren om aan te trekken;
als ik in vrede keren zal naar het huis van mijn vader
en de Heer mij tot God geworden is,
dan zal deze steen die ik als wijsteen heb neergezet
een huis van God worden,
en van alles wat jij mij geeft
geef ik jou een tiende, voorwaar, een tiende.

We zingen: “Het eerste licht raakt Jakob aan”
(Lied 815: vers 1 t/m 4)

Lezing: Hebreeën 11:1-3 & 8-12
Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt,
het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam
op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op
weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land
dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met
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Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in
tenten omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf
ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze
onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven
was, de kracht om een kind voort te brengen, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man,
wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort, zo
veel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de
zee.

We zingen: “Dat wij onszelf gewonnen geven”
(Lied 816: vers 1 t/m 4)

Uitleg en verkondiging
Muziek

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gedachtenis
We zingen: “Niemand leeft voor zichzelf” (Lied 961)
Dankgebed, voorbeden 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.
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Aandachtspunten
Inzameling van de gaven
Muziek
Afscheid
Muziek
We zingen (staand): “Zing voor de Heer een nieuw gezang”
(Slotlied 655: vers 1 t/m 5)

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 11 september 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.

Ontmoetingsmiddag Middenhoven dinsdag 13 september
De eerste ontmoetingsmiddag in Middenhoven is a.s. dinsdag 13 september om 14.00 uur in de Middenhof.

Ontmoetingsmiddag de Bolder woensdag 14 september
De eerste ontmoetingsmiddag in de Bolder is woensdag 14 september. We beginnen om half drie! Van harte welkom.
Contactpersoon: Berend van Stal, tel. 06-29566464.

Gebedsgroep
Ter informatie: Woensdag 14 september starten wij als vaste kern
van bidders weer met onze gebedstijd . Dit keer bij iemand thuis.
Over veertien dagen 28 september is er weer, als vanouds een gebedstijd in het benedenhuis van de Paaskerk.
Informatie: Freja Slot-Koelbloed
Tel.0646053626 email:freja.koelbloed@gmail.com

Dankwoord
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten met goede wensen en bloemen die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in de VU en
‘tHuis aan de Poel.
Gr Coby van den Broek”

Dankwoord
Dankwoord
Heel hartelijk bedankt voor de kaart met vele handtekeningen van de
mensen van de kerk. Zo weet je dat je niet vergeten wordt en dat doet
je zo goed.
Met vriendelijke groet, An de Jong.

Geboorte
Martijn en Florence Keur - de Man hebben op 3 augustus een zoontje
gekregen, Samuel Bastiaan. Het is het broertje van Sophia en Tobias.
Zij wonen in de Westwijk.

Bloemengroet
Er zijn bij de scriba verschillende berichtjes binnen gekomen om te bedanken voor de aandacht die gemeenteleden ontvangen via kaarten
en ook voor de prachtige bloemen uit de dienst met daarbij de bemoediging. Men is blij met de aandacht die op deze manier wordt gegeven
aan mensen in de gemeente.

Bevestiging en afscheid
De wijkkerkenraad laat u weten dat de heer Leon de Vries zich bereid
heeft verklaard het ambt van ouderling=kerkrentmeester op zich te
nemen. Hij zal op zondag 18 september 2022 in het ambt worden bevestigd. Deze dienst zal worden geleid door ds. Barbara de Groot.
In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van Roeltje Mentink
die jarenlang als diaken actief is geweest. We zijn haar hier dankbaar
voor.
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U heeft tot woensdag 14 september 2022 de gelegenheid te reageren
op de voorgenomen bevestiging van de heer Leon de Vries bij onze
scriba Kees Elfferich.

Ardin Mourik
Zoals eerder vermeld in de Paaskerkberichten zal de heer Ardin Mourik
tot en met december 2022 ds. Werner Pieterse deels vervangen. In de
dienst van 18 september zal daar aandacht aan worden besteed.

Beroepingsproces 2022 (2e bericht): uitnodiging voor
gemeentevergadering woensdag 21 september, 20.15 uur
U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering
op woensdag 21 september in de Paaskerk om 20.15 uur. Het betreft
een gemeentevergadering voor de gehele Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-B).
We beroepen een predikant die deels werkzaam zal zijn in de Paaskerk
en deels binnen het geheel van de PGA-B. Tijdens de vergadering staan
het predikantsprofiel en de wijkprofielen in concept vorm centraal. Op
basis van deze profielen gaat de beroepingscommissie aan de slag.
Na een korte plenaire inleiding gaan we in kleine groepen uiteen om
met elkaar in gesprek te gaan. Ik benadruk hierbij dat de profielen n.a.v.
uw opmerkingen bijgesteld kunnen worden. Finale goedkeuring door de
kerkenraden vindt plaats na de gemeentevergadering.
We verwachten dat de wijkprofielen uit 2019 - met hier en daar enkele
aanpassingen - nog steeds een goed beeld geven van onze drie wijkgemeenten. Voor het predikantsprofiel ligt dit anders. In dit concept profiel zullen we op onderdelen niet verder gaan dan het noemen van enkele aandachtspunten voor bespreking in de gemeentevergadering.
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Voor het ‘Paaskerk-gedeelte’ van het predikantsprofiel kunnen we in zekere mate putten uit het profiel uit 2019. Maar voor het ‘PGA-B deel’
van het profiel is dat niet het geval. Daar zullen we het met elkaar moeten hebben over de PGA-B brede taken die de nieuwe predikant worden
toegedacht en welke kwaliteiten en ervaring zij/hij daarvoor moet hebben. Hier zullen keuzes gemaakt moeten worden, die de kerkenraden
niet alleen willen maken. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig.
Nog twee praktische punten:
• De teksten van de profielen en een notitie over kerkelijke presentie
in Amstelveen – Buitenveldert komen in de week van 12 september
beschikbaar via de PGA-B website en in gedrukte vorm in de kerken;
• Als het voor u moeilijk is om naar deze gemeentevergadering te komen, laat het mij weten. We zorgen dan voor uw vervoer naar de
Paaskerk en terug.
Pieter Licht
Scriba PGA-B kerkenraad
Mailadres: scribaak@pga-b.nl
Telefoon: 06 83995520

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.
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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”.

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.
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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

Toelichting op de 1e collecte t.b.v. de diaconie
Rudolphstichting, Ons werk, samen met u
De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek
is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel
uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden
kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die
hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling.
Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
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 Rudolphstichting
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Toelichting op de 2e collecte t.b.v. de kerk
Jong Protestant – De kerk: een thuis voor jongeren
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij er
zich thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardige stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier
zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht hebben op kinderen en
jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere
vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen
en jongeren zich gezien en geliefd voelen.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
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. Jong Protestant
Eerste collecte

Tweede collecte
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Agenda Kerkdiensten
11 september 10.00 uur
18 september 10.00 uur
25 september 10.00 uur

ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse,
afscheidsdienst
ds. Barbara de Groot
ds. Arianne Geudeke
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