Nieuwsbrief donderdag 22 april 2021

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Orde van dienst voor zondag 25 april
Voorganger: ds.Piet van Veldhuizen
Organist: Hidde Schrage
thema: de kunst om een kudde te zijn
orgelmuziek vooraf
welkom door ouderling van dienst
intochtspsalm Psalm 66 vers 1
stil gebed
bemoediging en groet
drempellied Psalm 66 vers 5
kyriegebed en glorialied 299j
gebed om de Heilige Geest
lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34 : 1-10
zingen lied 756 (lezen verzen 3 en 6, overige zingen)
lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10 : 11-16
zingen lied 652
uitleg en verkondiging
zingen lied 944
dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

zingen slotlied (staande) lied 425
wegzending en zegen
orgelspel

Kerkdiensten allemaal online
De diensten zullen nog steeds zonder kerkgangers (behalve organist,
predikant, ouderling, diaken, en opnameleider) worden opgenomen en live
online worden uitgezonden. Gezien de berichtgeving hopen we binnen
afzienbare tijd weer met meer mensen in de kerk te kunnen zijn.
De diensten vanuit de Amstelkerk zijn 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

Diaconaal collectedoel april
Tijdens de maand april is de diaconale collecte bestemd voor Gevangenenzorg
Nederland.
Gevangenenzorg Nederland gelooft in verbinden, helpen en betrekken.
Hierover zeggen ze: “Vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige
gerechtigheid’ geloven wij in herstel en willen wij gevangenen en hun
familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.” Dit
doen zij door ondersteuning van gevangenen en tbs-patiënten. Ze begeleiden
hen ook na het verblijf in de gevangenis. Vrijwilligers bieden een luisterend oor
en helpen bij het vinden van huisvesting, werk en de ontwikkeling van een
sociaal netwerk.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: NL NL12
RABO 0351 8039 98 ovv Gevangenenzorg Nederland
Voor meer informatie over wat Gevangenenzorg NL doet kunt u terecht op de
website: https://www.gevangenenzorg.nl/

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!)

Woensdagochtendgebed 08.45 u.
Het eerstvolgende woensdagochtendgebed is op 28 april in de Urbanuskerk
Gelezen wordt Psalm 78: 1-35 en Joh 12:44-55

Samen koffiedrinken, thuis
U kunt voor het koffiedrinken na de kerkdienst (rond 11.15 u.) met de
onderstaande link inloggen. Alle deelnemers komen in de gezamenlijke virtuele
ruimte. Daarna wordt ervoor gezorgd dat ieder in een klein groepje kan praten
met de anderen in datzelfde groepje.
Ondervindt u problemen, neem dan contact op met Teun de Haan (0653405671).
https://us02web.zoom.us/j/88145885080?
pwd=OGdMMHd0VHdsYjNoQUJJbG5iWU1TZz09
Meeting ID: 881 4588 5080, Passcode: 824699

Werkgroep Historische zaken Amstelkerk
In het mei-nummer van NieuwStroom kunt u lezen over het plan om een
Werkgroep Historische zaken Amstelkerk op te richten. Deze werkgroep zal
zich bezig houden met alles wat met de geschiedenis van de Amstelkerk en de
kerkheuvel te maken heeft. Dat gaat over kerkgebouw en interieur van de
Amstelkerk, en over vondsten en documentatie van vroegere kerken. Maar ook
over de geschiedenis en de archieven van de kerkelijke gemeenschap.
Samenwerking met Museum Amstelland en de Historische Vereniging
Wolfgerus van Aemstel vinden we hierbij ook belangrijk. Dit gebeurt ook nu al.
Ook in ons dorp is oog voor het historische belang van onze Amstelkerk. De
lezing vorig jaar over de geschiedenis van de kerkheuvel trok heel veel publiek.
De werkgroep Gastvrije Kerk telt elk jaar een groot aantal bezoekers van de
Amstelkerk, waaronder ook veel buitenlandse toeristen.
We willen een werkgroep oprichten die hiermee aan de slag gaat. Een aantal
zaken zal eenmalig zijn maar contact en samenwerking met andere historische
partijen hopen we natuurlijk als een vast onderdeel te realiseren.
Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen. En ik hoop natuurlijk op
uw mogelijke deelname of bijdrage.
Caroline Sonnenberg
06-58894592
cm.sonnenberg@planet.nl

Kindernevendienst
Zondag 25 april zal er om 10 uur weer een kindernevendienst zijn via ZOOM.
We gaan het hebben over vissers en vissen.
Tijdens een maaltijd met Jezus waarbij de leerlingen zelf gevangen vis eten,
zegt Jezus dat de leerlingen vissers van mensen moeten worden.
De leerlingen waren verbaasd.....
Zondag gaan we het er over hebben.
Inloggen via de volgende link https://us02web.zoom.us/j/81360823545?

pwd=emZDOGtvMFFPM2x0L2tiNENkRHdGUT09
Meeting ID: 813 6082 3545
Passcode: 119484

Vakantie predikant
Van maandag 12 april tot en met zondag 2 mei is onze predikant Benedikte L.
Bos met vakantie. Gelukkig is ds. Anneke Schrage-Buitenbos bereid gevonden
Benedikte
te
vervangen.
U
kunt
Anneke
mailen
(annekebuitenbos@yahoo.com) of bellen: (020) 496 34 48.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met scriba Teun de Haan (0653405671).

Bij storing kerkomroep: dienst via YouTube
Mochten er onverhoopt opnieuw problemen zijn met www.kerkomroep.nl dan
kunt u op zondag ongeveer rond 12.00, dus 1 uur na afloop van de kerkdienst,
de dienst bekijken via YouTube.
U kunt dan op deze link klikken om direct naar de YouTube uitzending te gaan:
https://www.youtube.com/channel/UC0oMWi4YTguqQTYmLLcDqKg

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief
Kopij voor de komende nieuwsbrief kan opgestuurd
Corine.Inia@klm.com. Graag vóór dinsdag 12.00 uur.

worden

naar

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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