Nieuwsbrief donderdag 4 november 2021

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Kalender
Dankdag voor gewas en
Arbeid – Oogstdienst 7 nov.
Afgelopen maand heeft de Amstelkerk als
collectedoel
geld
ingezameld
voor
de
Regenbooggroep. De Regenbooggroep is de
overkoepelende organisatie van oa MAKOM waar
afgelopen jaren voor gecollecteerd en waar na de
Oogstdienst (Dankdag voor gewas en Arbeid) de
gulgegeven gaven gebracht werden. Dit jaar gaat
het geld naar de Regenbooggroep, die zoals u in
het kerkblad (www.amstelkerk.net) heeft kunnen

Zondag 7 november
oogstdienst
voorganger Ds. Benedikte L.
Bos
10.00 uur Amstelkerk
Dinsdag 9 november
Leeskring
14.00 uur. Dijkgraaf 7
Zondag 14 november
ZWO dienst

lezen het geld zeer goed zullen inzetten.
Ze hebben aangegeven dat ze heel erg graag
warme handschoenen, mutsen, sjaals en sokken
willen krijgen! We willen dit dan ook graag voor ze
inzamelen, zodat we het door kunnen geven aan
de Regenbooggroep. Zij kunnen dit dan
aankomende winter geven aan de mensen die dit
nodig hebben. Het inleveren kan uiteraard
komende zondag, maar ook daarna is het prima
om aan iemand van de diaconie te geven. Wij
zorgen ervoor dat het op de juiste plek komt! Het
fruit dat we aankomende zondag in de kerk
hebben staan zal worden doorgegeven aan het
Zonnehuis- Theresia en aan het Hospice ZuiderAmstel. We hopen weer op een fantastische
opbrengst waarmee we onze medemens een
beetje vreugde en medeleven kunnen geven!

Predikant zondag 14 november
Ds. Jolien van Zelderen gaat op zondag 14
november voor in de Amstelkerk. Ze heeft onder
andere vier jaar als stedelijk jongerenwerker
gewerkt bij de Protestante Kerk Amsterdam. Later
kreeg zij een baan als jeugdpredikant in
Ouderkerk aan de Amstel. Op 8 september 2016
werd zij beroepen in Broek op Langedijk. Daar is
Jolien predikant geweest tot 1 september 2021.
Jolien is nu werkzaam als predikant in een
verpleeghuis in Bilthoven.

Diaconale collecte ZWO, 14 november
De diaconale collecte van 14 november is
bestemd voor het werk van Kerk in Actie in
Guatemala.
Dit land heeft een gewelddadige geschiedenis.
Officieel eindigde de burgeroorlog in 1996, maar
voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er
nog steeds veel geweld is. Ze voelen zich
minderwaardig. In Guatemala lezen ze samen
Bijbelverhalen over sterke vrouwen en over
vrouwen die onrecht aangedaan wordt. Zo gaan
ze het gesprek aan over hun eigen levens en
over de bevrijdende kracht van het Evangelie. Dat
versterkt vrouwen en meisjes van binnen uit. Ze
durven hun stem te laten horen in hun gezin, in
hun kerk, in hun samenleving. Allemaal stappen
die helpen om het onrecht en geweld tegen
vrouwen te stoppen.

Collecte Diaconie in de maand november

voorganger Ds. Jolien van
Zelderen
10.00 uur. Amstelkerk
Zondag 14 november na de
dienst
Schrijven voor Amnesty
in Amstelstroom
Woensdag 10 en 17 november
Woensdagochtendgebed
8.45 uur. Amstelkerk
Zondag 21 november
I-opener dienst
voorganger Ds. Benedikte L.
Bos
10.00 uur Amstelkerk
Dinsdag 23 november
Bijbelwerkplaats
20.00 uur. Amstelstroom

De collectes voor de diaconie in de maand
november zijn voor diaconie algemeen. Zeven en
veertien november hebben een afwijkend doel
zoals u hierboven kunt lezen.

Activiteiten kalender
Aan de zijkant van deze nieuwsbrief vindt u de
kalender. Voor de corona pandemie stond deze
kalender in NieuwStroom. We hebben besloten
deze kalender nu in de nieuwsbrief te plaatsen.
Mocht u gebeurtenissen hebben die u graag
hierin kwijt wil laat mij het dan weten. Graag
opsturen naar teun.de.haan@kpnmail.nl.

Leeskring
De leeskring gaat weer van start. Het boek dat we
lezen is: Huis in Brand van Kamila Shamsie
Het gaat over van oorsprong 2 Pakistaanse
families in Engeland. De ene familie heeft een
hoge politieke functie, van de andere familie sluit
de zoon zich aan bij IS, maar hij krijgt spijt en wil
terug naar Engeland. Iedereen in dit boek maakt
keuzes en beïnvloedt daarmee ook het leven van
de ander. Actueel is de vraag of deze jongeren
met dubbele nationaliteit hun Europese
burgerschap moet worden afgenomen. Hoe
voorkomen we dat westerse jongeren zich laten
indoctrineren en inlijven bij IS, wat als ze spijt
krijgen, waar hebben ze dan nog recht op? We
komen dinsdagmiddag 9 november samen om
14.00u op Dijkgraaf 7. Wilt u meedoen neem dan
contact op met
Riet
Harkema,
tel
0202337472,
harkema.riet@gmail.com

Bijbelwerkplaats
De Bijbelwerkplaats gaat binnenkort weer van
start.
Dit kalenderjaar gaat het om de volgende data:
dinsdag, 23 november
dinsdag, 21 december.
Wilt u mee doen dan graag opgeven bij mij voor
23 november aanstaande.
Martin de Boer
mcdeb@planet.nl
06-81290101

Frequentie nieuwsbrief
Voor de corona pandemie kwam de nieuwsbrief
om de twee weken uit. Tijdens de corona hebben
we besloten de nieuwsbrief elke week uit te laten
gaan. De website (www.amstelkerk.net) werkt
weer. We gaan dus weer om de twee weken de
nieuwsbrief uitbrengen. Als u bijdragen heeft voor
de nieuwsbrief houdt u dan rekening met de
onderstaande inleverdatum. Voor urgent nieuws
kunnen we de nieuwsbrief tussendoor uitbrengen.

Copij nieuwsbrief
inleverdatum
1 november
15 november
29 november
13 december
27 december

uitgave datum
4 november
18 november
2 november
16 november
30 november

Collecte kerk en giften Amstelkerk
U kunt gebruik maken van een overboeking naar
NL81RABO0351803629 tnv Prot. Gem. te
Ouderkerk. Het is eenvoudiger om de nieuwe
QR-code met uw camera te scannen.
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