Nieuwsbrief donderdag 8 oktober 2020

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Corona Nieuws
Beste mensen,
Zoals u allemaal gehoord zult hebben zullen we ons ook als kerk moeten aanpassen
aan de richtlijn: maximaal 30 mensen in de kerkdienst. De laatste weken zijn we steeds
met wat meer mensen in de dienst geweest. We hadden de ruimte dus ook de mensen
die zich niet opgegeven hadden konden erbij. Met de nieuwe richtlijnen zou het
kunnen betekenen dat we u teleur moeten stellen als het aantal van 30 mensen is
bereikt. Kortom, meldt u aan om verzekerd te zijn van een plaats.
Ook gaan we het deurbeleid aanscherpen. Kom binnen met een mondmasker. Als u op
uw plaats zit dan mag het masker weer af. We schrijven het nog maar eens, handen
ontsme en bij binnenkomst, en 1,5 meter afstand houden. En gemeentezang is nog
niet toegestaan.
We realiseren ons dat het er allemaal niet leuker op wordt, maar het is niet anders. Wij
willen ons echt aan de aanbevelingen houden. Toestanden als elders in het land doen
het aanzien van de kerk geen goed. Wij doen ons uiterste best om dat te voorkomen.
Beste mensen hou vol, het komt ooit een keer goed.
Friederike Bakker en Teun de Haan.

Aanmelden zondagse eredienst

Om de dienst op zondag 11 oktober in de Amstelkerk te kunnen bijwonen, kunt u zich
weer aanmelden. Wie zich aanmeldt hee een gegarandeerde zitplaats. En, mocht u
de behoe e hebben aan een kussentje, neem dan een van thuis mee.
U kunt 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.
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

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 11 oktober, 10.00 u. in de Amstelkerk
thema: In Christus is noch west noch oost
(met aandacht voor kerk en christenen in Hongkong en China)
voorganger: Tjeerd de Boer
organist: Eric Jan Joosse
Orgelmuziek
Welkom door ouderling van dienst
Intochtspsalm lied 23b : 1, 2
S l gebed
Bemoediging en groet
Drempellied lied 23b : 3, 4, 5
Kyriegebed
Glorialied lied 215: 1, 2, 7
Aandacht voor de kinderen
Gebed om de Heilige Geest
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 1-9
Zingen lied 513 : 1, 2
Lezing uit het Nieuwe Testament: Ma eüs 22: 1-14
Zingen lied 513 : 3, 4
Uitleg en verkondiging
Zingen lied 969
Dank- en voorbeden, s l gebed en Onze Vader
Zingen slotlied lied 675
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 – voor het werelddiaconaat
Het christendom in China heeft een lange historie. Maar de overheden hebben nog niets op met het
christendom. Er is een lange traditie van overheidscontrole, regulatie en inperking van de godsdiensten.
Kerk in Actie probeert de kerk in China te ondersteunen door Bijbels te vertalen en te verspreiden, bij te
dragen aan de theologische opleiding van voorgangers, en de kerk toe te rusten in het diaconaat.
De “collecte” zou bestemd zijn voor een diaconaal project dat kerk in actie heeft in Hong Kong. In deze
provincie van China zijn veel mensen aan de onderkant van de maatschappij die het erg moeilijk hebben,
met name arbeidsimmigranten. Dit project biedt daar directe hulp.
U kunt uw gift overmaken op de rekening van de diaconie, NL12RABO 0351 8039 98 ovv China.

Werelddiaconaat is wereldwijd omzien naar elkaar, de 11e oktober doen we dat naar onze broeders en
zusters in China.
Namens de ZWO commissie

Woensdagochtendgebed 08.45 u.
Het eerstvolgende woensdagochtend gebed is op 14 oktober a.s. in de Urbanuskerk. U bent van harte
welkom om dit ochtendgebed bij te wonen. De te lezen teksten zijn dan psalm 51 en Lucas 11: 42-46

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.

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 eerste avond 23 september, is
inmiddels achter de rug.
De 2 overige data zijn: 28 oktober en 25 november.
Tijd: 20.00 u tot 20.45 u. (binnenkomst vanaf 19.45 u.)
Locatie: St. Urbanuskerk, Ouderkerk

Inleveren copy nieuwStroom
De deadline voor het inleveren van kopij voor het november nummer van nieuwStroom is dinsdag 13
oktober.

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

