Nieuwsbrief donderdag 25 juni 2020

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Zondagse eredienst
Ook de komende zondagen zal de eredienst in minimale bezetting plaatsvinden, namelijk met predikant,
ouderling, diaken, musicus en opnameleider voor de kerkomroep. U kunt de dienst volgen via
www.kerkomroep.nl
U kunt ook op deze link klikken om direct naar de Amstelkerk uitzending te gaan:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224
Orde van dienst op zondag 28 juni, 10.00 u., oecumenische dienst in de Amstelkerk
voorgangers: pastor Eugène Brussee en ds. Benedikte L. Bos,
organist Eric Jan Joosse
thema: Johannes de Doper, wegbereider voor Christus
welkom door ouderling van dienst
intochtslied lied 146c: 1 en 7
moment van stilte
bemoediging en groet
kaarsjes worden aangestoken
ondertussen zingen we

kyriegebed met acclamatie lied 301h
glorialied uit Taizé:

lezing Oude Testament: Jesaja 49: 1-6
zingen lied 802
Evangelielezing Lucas 1: 57-80
zingen 158b
overweging
meditatieve muziek
zingen lied 126 a
dank- en voorbede, stil gebed en Onze Vader
mededelingen
slotlied lied 416
wegzending en zegen
gezongen “Amen”
orgelspel

Inzameling van de gaven
Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen
aandacht te hebben voor de diaconale doelen die wij steunen en de noden van de kerk.
Het diaconaal doel voor de maand juni is het Rode Kruis.
Door het Corona-virus wordt Nederland geconfronteerd met een ongekende crisis, die vraagt om een
ongekend antwoord. Voor het Nederlandse Rode Kruis betekent dit de grootste hulpoperatie sinds de
Watersnoodramp.
De diaconie wil het Rode Kruis daar graag mee helpen door middel van een gift vanuit de Amstelkerk en
bevelen deze collectes dan ook van harte aan!
U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98
Uw bijdrage voor de kerk kunt u nu ook met een QR-code overmaken:

De QR-code leidt de gebruiker via de website samengoeddoen naar de website van Stichting Kerkelijke
Gelden (SKG) waar wij een rekening hebben. Op de website maakt u de keuze voor ‘openen op deze
website’ (dus niet voor de app). Er staan enkele bedragen waaruit u kunt kiezen. U kunt ook zelf een
bedrag invoeren. De betaling wordt verwerkt via Ideal.
U kunt natuurlijk ook de bijdrage voor de collecte voor de kerk overmaken op rekening NL81 RABO 0351
8036 29

Woensdagochtendgebed 08.45 u.
Gelukkig kon het woensdagochtendgebed ondanks de Coronatijd met z’n beperkingen wekelijks doorgaan,
maar dan met online-bijeenkomsten in plaats van fysieke ontmoetingen.
Met ingang van woensdag 3 juni werd er iets gewijzigd, er is tweewekelijks de mogelijkheid om -in de
Urbanuskerk- fysiek samen te komen, de andere week is er de online-uitzending vanuit de Amstelkerk
zonder aanwezigen (behalve pastor Eugene Brussée en ds. Benedikte Bos + opnameleider Teun de
Haan):
Het eerstvolgende woensdagochtend gebed is op 1 juli a.s. in de Urbanuskerk, inloop vanaf 8.30 u,
aanvang 8.45 u. De lezingen zijn Psalm 36 en Matt. 8: 28-34

Abonnement op deze nieuwsbrief
Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen maar dat wel willen? Aanmelden kan via
website van de Amstelkerk (homepage): www. Amstelkerk.net.
Hebt u moeite met de aanmelding, neem dan contact op met Teun de Haan (06-53405671).
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Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website http://www.amstelkerk.net/
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: nieuwsbrief@amstelkerk.net

