Nieuwsbrief donderdag 15 juli 2021

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Bericht van overlijden
Op dinsdag 13 juli is op 81-jarige leeftijd overleden Bets van Stegeren. De
dankdienst voor haar leven zal aanstaande vrijdag om 13.00 uur plaatsvinden
in de Amstelkerk. Voor 50 gemeenteleden is het mogelijk de dankdienst voor
het leven van Bets bij te wonen. Opgeven kan vandaag, donderdag, bij Teun de
Haan 06-53405671. De dienst zal via kerkdienstgemist.nl live te volgen en/of
achteraf te bekijken zijn.

Corona nieuws
Er gelden nog maar een paar belangrijke regels en adviezen:
Houd afstand van 1,5 m. Blijf thuis bij klachten.
Er kunnen maximaal 65-70 mensen in onze kerk zitten op 1,5 meter. Het blijft
dus noodzakelijk dat u zich opgeeft voor de diensten want vol=vol. Mondkapje
dragen in de kerk is niet meer nodig tenzij u geen 1,5 meter afstand kunt
houden. Toch een mondkapje dragen staat u vanzelfsprekend vrij om te doen.
U kunt plaatsnemen op de plekken met stickers. We hebben gemerkt dat er

kussens uit de burgemeesters bank gehaald worden. Dat vinden we nog niet
verstandig. We kunnen de kussens in de kerk weer gebruiken. U hoeft
deze dus niet meer mee van huis te nemen.
Zingen mag weer, maar op gepaste sterkte. Graag vestigen wij op de volgende
zaken nog eens extra de aandacht. Houd bij binnenkomst en vertrek uit de
kerk rekening met elkaar. Ga zitten op een plek zodat er nog anderen zonder
hinder in de bank kunnen gaan zitten, en wacht met uit de bank tot het
welkomstteam u verzoekt naar buiten te gaan. Blijf niet staan praten of
wachten in het kerkgebouw daarmee houdt u de doorgang bezet. Als iedereen
zich hieraan houdt, kunnen we veilig met elkaar samenkomen.
Opgeven voor de dienst kan nog altijd op vrijdag tussen 16 en 18 uur en op
zaterdag tussen 10 en 12 uur bij Teun de Haan 06-53405671 of Friederike
Bakker 06-23884324.

Koffiedrinken in Amstelstroom
In Amstelstroom kunnen wat minder mensen aanwezig zijn, maar als u een
kopje koffie haalt en gaat zitten en niet rondloopt kunnen we ook daar veilig
met elkaar bijeen zijn.

Autodienst
De autodienst is ook weer van start. Mensen die niet op eigen gelegenheid
naar de kerk kunnen komen maar wel graag naar de kerk gaan, kunnen
worden gehaald en weer thuisgebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met
Tanny Veldhuizen, tel: 020-4963225.

Orde van dienst op zondag 18 juli 2021
voorganger: ds. V.H. (Rineke) van Ginkel
organist: Eric Jan Joosse
orgelmuziek
welkom door ouderling van dienst
zingen psalm 27: 1 en 2
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.
drempellied lied 277
kyriegebed + acclamatie 301k
glorialied lied 412: 1 en 3
lezing uit O.T. Jeremia 31: 7-9
lied 326: 1, 2 en 3
lezing uit het Nieuwe Testament Marcus 10: 46-52
lied 326: 4, 5 en 6
uitleg en verkondiging
lied 158b (2x)
gebeden
slotlied 653: 1, 4 en 7

wegzending
zegen met gezongen Amen
orgelspel

Kerkdiensten online
Het nieuwe videosysteem in onze Amstelkerk is inmiddels alweer een paar
weken in gebruik. We hopen dat u het verschil merkt en geniet van de mooie
en scherpe beelden! Met het nieuwe systeem zijn we ook van provider
veranderd. De oude provider was kerkomroep.nl en nu kunt u kijken via
www.kerkdienstgemist.nl en YouTube.
Komt u er toch niet uit, stuurt u dan even een e-mail naar Peter de Braal,
debraal.peter@kpnplanet.nl Hij zal u dan proberen te helpen.

Welkom team
De diaconie heeft een verzoek aan alle gemeenteleden. Wij willen graag (als
alles weer normaal is zonder coronateam) op zondagochtend bij de ere dienst
een vrijwilliger bij de deur voor het welkom heten van de mensen en het
uitdelen van de liturgieën. Dit gebeurt tot 9.50 uur samen met een diaken en
daarna alleen. Ook willen wij deze persoon vragen om mee te helpen met het
collecteren. Ik zou dus van u willen weten wie ons zou willen helpen met deze
leuke taak, hoe meer verschillende mensen hoe beter. Graag contact opnemen
met iemand van de diaconie of mailen naar ingridvanderneut@gmail.com of
bellen 06-46088572

Collecte Diaconie in de maand juli
In de maand juli is het collectegeld bestemd voor het plaatselijke diaconale
werk. Hiermee bekostigen wij o.a. de bloemengroet en de kaarten. Ook hopen
we binnenkort weer met het ouderenwerk te beginnen, ontmoetingen met
elkaar, en bijvoorbeeld de 80 + verjaardagen. Uw gift kunt u overmaken op het
rekeningnummer van de diaconie NL12RABO0351803998 o.v.v. diaconie

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 21 juli in de Amstelkerk.
Gelezen wordt psalm 89: 1-26 en Mattheus 13: 1-9.

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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