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Kalender
Corona nieuws
Zondag 19 december is de lock-down
weer ingesteld. Uiteraard houdt ook de
Amstelkerk zich aan de aanbevelingen van het
kabinet. Zeker tot 14 januari zullen alle diensten
online
gaan
via
kerkdienstgemist.nl.
Vergaderingen en andere bijeenkomsten gaan
ook online. Twijfelt u of een activiteit wel of niet
door kan gaan, neemt u dan contact op met
Friederike Bakker: fh.bakker@hccnet.nl 0623884324
of
Teun
de
Haan:
teun.de.haan@kpnmail.nl 06-53405671. Voor
Zoomactiviteiten (online) kunt u terecht bij Teun
de Haan.

Zondag 9 januari
10.00 uur, online
Voorganger: ds. Benedikte L.
Bos
Woensdag 12 januari
woensdagochtendgebed
8.45 uur. St. Urbanuskerk

Zondag 9 januari
Thema: wat te doen met moeilijke Bijbelteksten
als:
“God, breng de zondaars om – weg uit mijn ogen,
jullie die bloed vergieten...
zou ik niet haten, wie u haten. Ik haat hen zo fel
als ik haten kan.”
(Psalm 139)

Ontmoeten via Zoom
Normaal drinken we koffie in Amstelstroom en
kunnen we met elkaar praten. Helaas kan dit voor
het tweede achtereenvolgende jaar niet. Maar we
kunnen elkaar wel zien via Zoom. Met een kop
koffie kunnen we elkaar dan zien en spreken.
Tien minuten na de dienst zal de sessie gestart
worden (zodat mensen die fysiek in de
Amstelkerk moesten zijn als ambtsdrager,
medewerker of zanger) ook mee kunnen doen.
Hieronder vindt u de link naar de koffietafel.
https://us02web.zoom.us/j/85400394958?
pwd=VFpoekhLanFZYkVuN2JpdmpaUy9GZz09
Meeting ID: 854 0039 4958
Passcode: 026939

Diaconie collecte januari: JEMEN IN
NOOD
In Jemen vindt de grootste humanitaire crisis ter
wereld plaats die al meer dan zes jaar duurt. De
situatie is nijpend: 80% van de bevolking is
afhankelijk van humanitaire hulp en 21 miljoen
mensen hebben dringend ondersteuning nodig.
Sinds 2015 is er een bloedige burgeroorlog aan
de gang. Ruim 4 miljoen Jemenieten sloegen op
de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn
nu ontheemd in een land dat wordt geteisterd
door armoede en conflict. Veel mensen zijn
ondervoed en naast het coronavirus liggen ook
ziekten zoals cholera op de loer. Deze virussen
kunnen zich razendsnel verspreiden door het
gebrek aan basisvoorzieningen.
Er zijn ontelbaar veel zieke, ondervoede
kinderen. Je eigen kind niet kunnen voeden, daar
moet je toch niet aan denken?
De situatie in Jemen afschuwelijk is. Wat de
mensen daar nodig hebben, is primaire hulp:
schoon drinkwater, zo snel mogelijk.
Geef voor schoon drinkwater, voedselpakketten,
irrigatie en hulp bij ondervoeding.

Meer informatie https://metterdaad.eo.nl/jemen
U kunt uw gift overmaken naar de rekening van
de diaconie NL12 RABO 0351 8039 98 ovv
Jemen in Nood

Helpt u mee om deze collecte tot
een succes te maken?
Hartelijk dank!

Vervanging banken door stoelen
Eerder is er besloten om de banken te vervangen
door stoelen om zo de kerk geschikt te maken
voor een breder gebruik.
In de komende weken zullen wij in stappen de
banken vervangen door stoelen. Als u een bank
of een zitting van een bank wilt hebben dan kunt
u dat doorgeven per email aan cs@qhman.nl of
telefonisch bij Lidy Habiecht 020 - 4964499.

Autodienst
In verband met de lockdown is er tot 14 januari
geen autodienst.
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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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