Nieuwsbrief donderdag 3 september 2020

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Startzondag 6 september
Op 6 september, de startzondag hopen we met velen een begin te maken met het nieuwe seizoen. Er
kunnen 70 mensen plaatsnemen in de kerk, mochten er meer mensen zijn, dan kunnen die plaatsnemen
in de benedenzaal van Amstelstroom waar de kerkdienst via een scherm te volgen zal zijn.
Thema van de landelijke startzondag is: “Het goede leven” en we lezen in de Amstelkerk over de bruiloft
te Kana. De gezamenlijke lunch (en het koffiedrinken in Amstelstroom) slaan we een jaartje over. Wel
zullen we ìn de dienst zelf van het goede leven ‘proeven’. Welkom!

Zondagse eredienst
Voor de startzondag, 6 september, 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. Wanneer zich meer dan 70 mensen aanmelden dan
maken we plaats in de benedenzaal van Amstelstroom. Daar kan dan de dienst online meegemaakt
worden.
Meezingen mag helaas nog niet, neuriën wel. 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 6 september, 10.00 u. in de Amstelkerk
thema: de bruiloft te Kana
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
met muzikale medewerking van: Judith Bakker, Gerald Bakker, Anneriek Schrage en Saartje Schrage
orgelmuziek vooraf
kerkgangers komen de kerk binnen en nemen plaats op de plek die hen door het deurteam gewezen
wordt
binnenkomst ambtsdragers
welkom door ouderling van dienst
psalm 149: 1 en 2 (de liederen worden door de ambtsdragers en organist gezongen, kerkgangers in
Amstelkerk luisteren, thuis kan natuurlijk meegezongen worden!)
stil gebed
bemoediging en groet
v:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
a:
die hemel en aarde gemaakt heeft;
v:
die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a:
Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v:
De Heer zal bij u zijn,
a:
de Heer zal u bewaren.
lied 280: 1, 2, 3 en 4
kyriegebed met acclamatie lied 301h
gloria uit Taize

aandacht voor de kinderen
intermezzo door Judith en Gerald Bakker, Fantasiestück op. 43 no. 1, Niels Gade
gebed om de Heilige Geest, beantwoord met ‘Amen’
lezing uit het Oude Testament Jesaja 61: 10-11
lied 518: 1 en 6
lezing uit het Nieuwe Testament Joh. 2: 1-11
lied 525 (Anneriek zingt couplet 2 en 4, rest: allen)
uitleg en verkondiging

intermezzo door Saartje Schrage en Erik Jan Joosse
lied 791: 1, 5 en 6
gebeden
mededelingen
lied 657: 1 en 4
wegzending en zegen beantwoord met een door allen uitgesproken “Amen”
orgelspel

Inzameling van de gaven
Tijdens de samenkomsten in de Amstelkerk met de voorlopig beperkte bezetting 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.
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

Collecte diaconie startzondag: Soep van Kana

Soep van Kana is een werkervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die
om welke reden dan ook geen toegang (meer) krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt volgen in het
restaurant opleidingsmodules in horecavaardigheden en doen de nodige werkervaring op. Bij Soep van
Kana koken ze zoveel mogelijk met ingrediënten die anders zouden worden weggegooid. Groenten die
niet (lang) meer bewaard kunnen blijven, zijn perfect voor een heerlijke soep.

Dit alles is een initiatief van Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en
werken het evangelie present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke
opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden.
Zie
ook
www.oudezijds100.nl
en/of
de
Facebookpagina
van
Soep

van

Kana: https://www.facebook.com/soepvankana/

Woensdagochtendgebed 08.45 u.
Het eerstvolgende woensdagochtend gebed is op 9 september a.s. in de Urbanuskerk (en dit keer dus
niet in de Amstelkerk). U bent van harte welkom dit ochtendgebed bij te wonen.
De te lezen teksten zijn dan Psalm 45 en Lucas 6: 20-26

De Bijbel in 1 jaar
De bijna 50 deelnemers zijn -na 10 maanden dagelijks meerdere hoofdstukken lezen- inmiddels
aanbeland bij de laatste Bijbelboeken die nog gelezen moeten worden.
Op maandag 7 september zal één van de laatste reguliere bijeenkomsten plaatsvinden van de cursus “De
Bijbel in 1 jaar”. Deelnemers kunnen weer kiezen tussen de ochtend (aanvang 10.00 u.) of avond
(aanvang 20.00 u.). I.v.m. de 1,5 meter maatregelen komen we samen in de benedenzaal van
Amstelstroom.

Oecumenische dienst 20 september, jeugddienst
Op zondag 20 september vindt er een oecumenische dienst plaats in de Urbanuskerk die helemaal
voorbereid is door jongeren van de Urbanuskerk en de Amstelkerk. Zij hebben voor het thema ‘kiezen’
gekozen. Zelf zijn ze in de leeftijd dat ze moeten kiezen voor een middelbare school of voor een
vervolgstudie ná het middelbaar onderwijs. Ze kiezen om vegetarisch te eten (of niet). En voor de
kerkdienst kiezen ze voor een vorm en inhoud die bij henzelf past.
De 3e voorbereidingsbijeenkomst voor de jongeren is aanstaande dinsdag, 8 september om 19.00 uur in
de pastorie van de Urbanuskerk. Pastor Eugene Brussee en ds. Benedikte Bos zullen deze bijeenkomst
begeleiden.

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

