Nieuwsbrief donderdag 24 september
2020

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Zondagse eredienst
Om de dienst op zondag 27 september in de Amstelkerk te kunnen bijwonen, kunt u
zich weer aanmelden. Wie zich aanmeldt heeft een gegarandeerde zitplaats. Heeft u
zich niet opgegeven maar bedenkt u zondagochtend: “Ik wil tòch graag gaan!” kom
vooral, dan kijken we of er nog ruimte is. En, mocht u de behoefte hebben aan een
kussentje, neem dan een van thuis mee.
Voor een gegarandeerde plek kunt u zich aanmelden op de vrijdag voorafgaande aan
de dienst tussen 16 en 18 uur en op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur bij Friederike
Bakker 06-23884324.
Voor alle overige geïnteresseerden is er natuurlijk de mogelijkheid de dienst te 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

Gedachteniskaarsje aansteken vóór de dienst
Mocht u vóór de kerkdienst een kaarsje bij de gedachtenishoek willen aansteken, dan
kan dat uiteraard. Geef dat dan even aan bij het verwelkomings-team bij de deur. Zij
zullen u daar zeker de gelegenheid toe geven.

Orde van dienst op zondag 27 september, 10.00 u. in de Amstelkerk
thema: Geloven, daar word je rustig van
voorganger: ds. R.J. Bakker
organist: Eric Jan Joosse
Orgelmuziek
Welkom door ouderling van dienst
Intochtspsalm psalm 65: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: psalm 65: 4
Kyriegebed
Zingen lied 967: 1, 6
Zingen glorialied lied 723: 1
Aandacht voor de kinderen
Gebed om de Heilige Geest
Lezing uit het Oude Testament: Zacharia 9: 9 en 10
Zingen lied 550: 1, 2, 3
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 11: 25-28
Zingen lied 840: 1, 2
Uitleg en verkondiging
Zingen lied 315: 1, 2, 3
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen slotlied lied 704: 1, 2, 3
Zegen (met gesproken Amen)

Inzameling van de gaven
Tijdens de samenkomsten in de Amstelkerk wordt er nog niet gecollecteerd voor diaconie en kerk.
Daarom vragen we nog steeds langs deze weg uw aandacht voor de diaconale doelen die wij steunen en
de noden van de kerk.

Collecte kerk en giften Amstelkerk
U kunt altijd gebruik maken van een overboeking naar NL81RABO0351803629 tnv Prot Gem. te
Ouderkerk.
Het is eenvoudiger om de nieuwe QR code te gebruiken. Door het scannen van de QR code met de
camera van uw smartphone komt u in uw mobiel bankieren app. In de mobiel bankieren app wordt een
Ideal betaling aangeboden van € 5. Het bedrag kunt u zelf aanpassen. (Het scannen van de QR code in
de mobiel bankieren app werkt niet!)

Diaconale collecte September - Voedselbank Diemen
Corona heeft op ieders leven invloed gehad. Ook zijn door de corona veel mensen werkloos geworden, of
op andere manieren geraakt, waardoor het zorgen voor dagelijkse levensbehoeften een probleem is
geworden. Dit wordt sterk gemerkt door de Voedselbanken in Nederland. Het aantal mensen dat aanklopt
bij de Voedselbank groeit nog steeds.
Mensen uit Ouderkerk kunnen bij de Voedselbank in Diemen terecht. De diaconie wil deze maand de
Voedselbank in Diemen steunen door middel van geld. De voedselbank zal hiermee vooral houdbare
waren kunnen kopen om de pakketten elke week mee te kunnen aanvullen voor die mensen die dit zo
hard nodig hebben.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie ovv Voedselbank Diemen
NL12 RABO 0351 8039 98
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Autorijdienst
Anders dan vorige week in de nieuwsbrief werd vermeld gaat de autorijdienst van de Amstelkerk helaas
nog niet van start. Gezien de Corona ontwikkelingen in onze regio denken we hier nog mee te moeten
wachten.

We begrijpen uw teleurstelling, maar hopen dat u de diensten voorlopig online kunt blijven

volgen.

Woensdagochtendgebed 08.45 u.
Het eerstvolgende woensdagochtend gebed is op 30 september a.s. in de Amstelkerk. U bent van harte
welkom om dit ochtendgebed bij te wonen. De dienst wordt ook via kerkomroep.nl uitgezonden. De te
lezen teksten zijn dan Psalm 48+49 en Lucas 9: 57-62.

Vakantie predikant
Van maandag 21 september t/m zondag 11 oktober is ds. Benedikte L. Bos op vakantie.
Ds. Anneke Schrage-Buitenbos is bereid gevonden haar te vervangen. U kunt ds. Anneke Schrage mailen
(annekebuitenbos@yahoo.com) of bellen: 020-4963448
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met scriba Teun de Haan: 06-53405671.

Geloven Nu
In het kerkblad van september jl hebt u uitgebreid kunnen lezen over de nieuwe cursus Geloven Nu. Aan
de hand van teksten komen geloofs- en levensvragen aan de orde in een besloten groep. De leiding is in
handen van Trudy de Ruiter-Jansen. Voor informatie en opgave kunt u bij haar terecht:
ggmderuiter@hotmail.com of 06-22606292. De eerste datum van de bijeenkomst is uitgesteld naar
oktober. In de volgende nieuwsbrief hopen we u daarover verder te kunnen informeren.

Zangmeditaties in de St. Urbanuskerk
Dit najaar worden een drietal zangmeditaties aangeboden vanuit de meditatiegroep Vacare. De
zangmeditatie wordt geleid door Susanne Brussee – van de Vosse en begeleid op de vleugel door
Vincent Dorenbos. Er wordt begonnen met een paar korte lichaamsoefeningen en wat eenvoudige
inzingoefeningen. Daarna worden vier Taizéliederen gezongen, in een sfeer van gebed en in een
samenspel van zang en muziek. Er wordt een korte tekst gelezen.
De data zijn: 23 september, 28 oktober en 25 november.
Tijd: 20.00 u tot 20.45 u. (binnenkomst vanaf 19.45 u.)
Locatie: St. Urbanuskerk, Ouderkerk

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

