Nieuwsbrief 9 september 2021
Corona nieuws kerkdiensten
U hoeft niet meer vooraf op te geven.
Wel gelden nog steeds een paar belangrijke regels en adviezen:
Houd 1,5 m. afstand. Blijf thuis bij klachten.
Bij de ingang zullen lijsten liggen waar u uw naam op kunt schrijven, zodat bij eventuele
besmettingen bekend is wie er in de kerk zijn geweest. De gastvrouw/heer kan u hierbij helpen.
Koffiedrinken in Amstelstroom
We kunnen weer gezellig met elkaar koffiedrinken in de Amstelstroom na de dienst. Daarbij blijft
het van belang om zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand te bewaren.
Orde van dienst op zondag 12 september 2021
voorganger: ds. Anneke Buitenbos
organist: Eric Jan Joosse
orgelspel
welkomstwoord ouderling van dienst
intochtpsalm: Psalm 8: 1,3
stil gebed
votum: Lied 291c
groet: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
zingen: Psalm 8: 4, 5, 6
kyrie- gebed
aandacht voor de kinderen
zingen: Jona uit de grote vis
dienst van het Woord
gebed om de Heilige Geest
zingen:Lied 209
lezing: Jesaja 38: 1-20
zingen:Lied 905: 1
uitleg en verkondiging
muziek: Canon - Pachelbel
dienst van de gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
slotlied: Lied 869: 3, 5. 6
wegzending en zegen:
zingen: The Lord bless you and keep you
Oecumenische dienst in de Amstelkerk, 19 september
Wilt u meer weten over achtergronden van 'typische protestantse gewoontes' of 'typisch roomskatholieke manieren' blijf dan na de oecumenische viering op 19 september (in de
Amstelkerk) koffiedrinken. Want rond 11.30 zullen de beide voorgangers (pastor Eugene Brussee
en ds. Benedikte L. Bos) proberen antwoorden te geven op uw vragen en zullen we met elkaar in
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gesprek gaan over ‘wetenswaardigheden over eigenaardigheden’ binnen de Rooms Katholieke
kerk, de Protestantse traditie en de oecumenische vieringen.
Schrijven voor Amnesty in Amstelstroom op zondag 12 september na de dienst
“ In het hart van de stad heerst rampspoed – het plein is in de greep van terreur en bedrog” Ps
55:12
Wij kunnen weer opkomen voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden door brieven te
ondertekenen:
Aan de gouverneur van Alabama U.S.A.
Het betreft de zaak van Rocky Mijers. Hij zit al 27 jaar in een cel op zijn executie te wachten. Hij
zou bij een inbraak een vrouw hebben vermoord. Er is geen forensisch bewijs dat hij de dader is.
Het slachtoffer was blank. Rocky is zwart. De juryleden waren blank. Wij vragen de doodstraf te
herroepen en de rechtszaak te heropenen.
Aan de president van Egypte
Het betreft de zaak van Sanna Seif. De Egyptische mensenrechtenactiviste werd op 23 juni 2020
gearresteerd bij het kantoor van de openbaar aanklager in Caïro. Ze was daar om een klacht in te
dienen na een gewelddadige aanval de dag ervoor vlak voor de neus van de veiligheidsagenten.
Sana Seif en haar moeder stonden buiten de gevangenis te wachten op een brief van haar broer
Alan Abdel Fattah, die daar onterecht gevangen zat. Ze werden aan gevallen door een groep
vrouwen die hen sloegen en hun eigendommen stalen. Ze deelde dit op de sociale media. Op 17
maart 2021 werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar wegens het verspreiden van
nepnieuws, misbruik van sociale media en het beledigen van een politieagent.
Doet u weer mee?
Namens de Werkgroep Amnesty:
Riet van der Spek, Joke Slager, Afra Vogel, Paula Pumplin
Meer info via https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-vs-myers
https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-egypte-sanaa-seif
Geloven Nu
Vorig jaar september wilden wij namens de raad van kerken starten met een groep “Geloven Nu”.
Vanwege corona is hier echter niets van terechtgekomen. We starten nu 16 september in de
Cuyperskamer van het parochiecentrum van de Urbanuskerk, Ronde Hoep Oost 31. We beginnen
om 20.00 uur. Er kunnen nog nieuwe aanmeldingen bij.
Geloven nu is bedoeld om mensen in gesprek te brengen over hun eigen leven en ideeën aan de
hand van Bijbelverhalen. Het is een mogelijkheid om op een nieuwe manier met elkaar over het
geloof te spreken. Het doel is niet onderricht, maar ontmoeting. Een ontmoeting waarin ieder die
dat wil, aan bod kan komen en waarin er goed naar elkaar geluisterd wordt. Wat er in de groep
gezegd wordt ,wordt niet verder naar buiten gebracht.
We werken aan de hand van een boekje waarin acht bijeenkomsten staan. Uitgangspunt is een
Bijbeltekst. Deze wordt toegelicht. Het is de bedoeling dit thuis vooraf te lezen. Op de avond zelf
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wordt de Bijbeltekst nogmaals, nu hardop, gelezen en zijn er een aantal vragen die de tekst in het
heden plaatsen. Ter afsluiting is er een meditatie afbeelding en een afsluitend gebed.
Geloven Nu groepen kunnen oecumenisch zijn, protestants of katholiek.
Wilt u meer informatie? U kunt mij telefonisch of per mail benaderen.
Trudy de Ruiter-Jansen, tel. 06-22606292, mail ggmderuiter@hotmail.com.
Kerkdiensten online
U kunt de diensten live volgen of achteraf bekijken 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.
Kopij NieuwStroom
Dinsdag 14 september is de uiterste datum om kopij voor NieuwStroom in te leveren. Als u kopij
heeft voor het kerkblad stuurt u dit dan voorlopig even aan het privé adres van Piet Postema,
pietpostema@planet.nl Het mailadres van de redactie werkt nu niet, er wordt aan gewerkt om dit
weer in orde te krijgen.
Collecte Diaconie in de maand september
De collecte van deze maand is voor diaconale werkzaamheden binnen de Amstelkerk, zoals de
bloemengroet en de kaarten. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL12RABO0351803998
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 QRcode 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 15 september in de Amstelkerk.
Gelezen wordt psalm 96 en Johannes 19: 25-27.
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): Amstelkerk
Hebt u moeite met de aanmelding, neem dan contact op met Teun de Haan (06-53405671).
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