Nieuwsbrief donderdag 22 oktober 2020

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Corona Nieuws
Vorige week dinsdag is er weer een aantal maatregelen getroﬀen. Er mogen nog
steeds maximaal 30 mensen in de kerkdienst. Alleen voor uitvaartdiensten wordt een
uitzondering gemaakt. Daar mogen meer mensen op 1,5 m. afstand van elkaar de
dienst bezoeken. Dat komt neer op 67 mensen in de Amstelkerk.
Alle maatregelen die in de vorige nieuwsbrieven hebben gestaan blijven van kracht,
namelijk: opgeven voor de dienst, mondkapjes bij binnenkomst, handen ontsme en
e.d. Gemeentezang is ook nu nog niet toegestaan.
Een iets posi ever bericht is dat we in de diensten een klein koortje gaan inze en.
Maximaal 3 leden van Capella Nova zullen de dienst met zang gaan ondersteunen.
Voor de kerkganger blij neuriën toegestaan. We denken met deze opzet 1 november
te gaan starten.
Wederom wensen wij u allemaal veel sterkte en hou vol.
Friederike Bakker en Teun de Haan

Zondagse eredienst

Let op: komende zondag gaat de winter jd in, de klok wordt 1 uur achteruit gezet.
Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u zich weer aanmelden. Er is voor 30
mensen plaats. De eerste der g aanmelders hebben een gegarandeerde zitplaats. En,
mocht u de behoe e hebben aan een kussentje, neem dan een van thuis mee.
U kunt zich opgeven 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 of bij Teun
de Haan 06-53405671.
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: h ps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224

Orde van dienst op zondag 18 oktober, 10.00 u. in de Amstelkerk
thema: humaniteit
voorganger: ds. Kick Bras
organist: Eric Jan Joosse
orgelmuziek vooraf
welkom door ouderling van dienst
intochtspsalm psalm 103: 1
s l gebed
bemoediging en groet
zingen psalm 103: 3
kyriegebed
glorialied lied 302: 1
gebed om de Heilige Geest
lezing uit het Nieuwe Testament: Ma eüs 18: 1-6 en 10-14
zingen lied 782
uitleg en verkondiging
orgelmuziek
dank- en voorbeden, s l gebed en Onze Vader
zingen slotlied lied 903:1 en 6
wegzending
zegen

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 – oktober
Ook de laatste week van oktober is de collecte voor plaatselijke diaconale doeleinden. Zodat de diaconie
allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk, de kerst-attentie, het ouderen kerstfeest, open
vensterdag, noodhulp en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie.
U kunt uw gift overmaken op bankrekening nummer NL12 RABO 0351 8039 98 ovv Diaconie.

Woensdagochtendgebed 08.45 u.
Het eerstvolgende woensdagochtend gebed is op 28 oktober a.s. in de Urbanuskerk. U bent van harte
welkom dit ochtendgebed bij te wonen. De te lezen teksten zijn dan psalm 53 en Lucas 6: 12-16

De Bijbel in 1 jaar
De bijna 50 deelnemers zijn op de dag dat deze nieuwsbrief uitkomt nog maar 10 dagen verwijderd van
de einddatum van het project “De Bijbel in 1 jaar”. Op zaterdag 31 oktober zullen ze de laatste

hoofdstukken van het laatste Bijbelboek, Openbaring, lezen. Hoewel de Corona-maatregelen beletten om
dat weekend in een grote groep samen te komen zullen we op individueel niveau aandacht schenken aan
de afronding van dit project.

Geloven nu
In het kerkblad van september jl hebt u uitgebreid kunnen lezen over de nieuwe cursus Geloven Nu. Deze
wordt -ivm Corona- uitgesteld. Informatie volgt in kerkblad nieuwStroom, website en deze nieuwsbrief.

Zangmeditaties in de St. Urbanuskerk
Dit najaar zouden een drietal zangmeditaties aangeboden worden vanuit de meditatiegroep Vacare. Deze
worden voorlopig vanwege Corona even uitgesteld.

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

