Nieuwsbrief 26 mei 2022

Kerkdienst 29 mei
Zondag 29 mei zal ds. Herman Koetsveld voorgaan in de Amstelkerk. Herman Koetsveld is sinds
december 2019 de predikant van de Westerkerk. Daarvoor was hij predikant in de
Waterstaatskerk in Hengelo en in Zaandam en Rosmalen/Berlicum.
Kerkdienst 5 juni
Zondag 5 juni zal ds. Sieb Lanser voorgaan in de eredienst. Ds. Lanser is in de vacante periode
consulent geweest van de Amstelkerk. Ds. Lanser was tot 28 februari jongstleden meer dan 10 jaar
predikant van de Kruiskerk in Amstelveen.
Lezing over de grafstenen van de Amstelkerk
In de Amstelkerk liggen zeer oude grafstenen. Een aantal is zelfs afkomstig uit de gotische kerk die
eerder op deze plek stond. Jan Gaasterland -van de Onderzoeksgroep van de Historische
Vereniging Wolfgerus van Amstel in Ouderkerk- heeft prachtig onderzoek verricht naar de namen
op deze grafstenen, zodat we nu van heel veel stenen weten wie de personen zijn die bij deze
stenen horen.
Op zondagmiddag 29 mei zal Willem van Bloemen, eveneens actief bij dezelfde onderzoeksgroep
én actief bij onze eigen werkgroep historische zaken Amstelkerk, een lezing geven over de namen
op deze grafstenen en over de speurtocht van Jan om de eeuwenoude informatie boven water te
krijgen. En natuurlijk kunnen we daarna ook zelf de grafstenen bekijken met de nieuw opgedane
kennis. Er is ook ruimte voor vragen aan Willem van Bloemen en ook aan Jan Gaasterland, die er
bij aanwezig zal zijn.
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De lezing is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen in en om ons dorp, dus nodig vooral ook
geïnteresseerde buren en vrienden uit!
Zondag 29 mei 15.00 uur in de Amstelkerk
Kerk open 14.45 uur
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje
Namens de historische werkgroep van de Amstelkerk,
Willem van Bloemen en Caroline Sonnenberg
Gezellige gemeentemiddag wordt zondag 19 juni ipv 26 juni
In het kerkblad zag u de datum voor de gemeentemiddag (26 juni). Echter op deze datum zijn
Amstelstroom en de tuin niet beschikbaar. Daarom wordt deze middag verplaatst naar
zondagmiddag 19 juni van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Dan willen we een gezellig samenzijn voor ons allemaal organiseren.
Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing. We sluiten af met een drankje en een hapje. En
we hopen natuurlijk op mooi weer zodat we dit lekker buiten kunnen doen!
Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg
Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam (TVG)
(van eind augustus 2022 – eind april 2023)
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13
niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een
man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus? Welke invloed heeft
Augustinus gehad op de huidige theologische inzichten? Dit soort kwesties komt aan de orde in de
cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.
Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te
horen krijgen. Het verbreedt en verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar ook
heel veel nieuwe inzichten bieden. Kortom: een ervaring! Evaluatie van de afgelopen cursus
leverde met 27 cursisten een beoordeling ‘zeer goed’ op.
De cursus is in 1989 gestart onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) onder de naam Theologische Vorming voor Gemeenteleden (ook afgekort: TVG). Aangezien
enkele jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van deze cursus niet meer op zich kon
nemen, is in Amsterdam besloten om zelfstandig verder te gaan. We hanteren nog altijd de
afkorting TVG, maar de kring van cursisten is met deze nieuwe naam breder geworden dan alleen
leden van de PKN. De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een
kerk is niet vereist, wel interesse en motivatie. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden
van eind augustus tot eind april op elke dinsdagochtend van 10.00 – 13.00 uur gedurende 34
weken in totaal 66 lessen (van 5 kwartier) gegeven door enthousiaste, deskundige en ervaren
docenten (locatie: kerk De Bron in de Watergraafsmeer, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten
€ 325,-. Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal vakken te volgen uit
het aanbod van 12 vakken.
Mocht er in het najaar onverhoopt weer sprake zijn van coronamaatregelen dan gaat de cursus
‘gewoon’ online (via Zoom) door. Niet ideaal, maar we kunnen dan wel verder.
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Voor meer informatie en of een aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: Pieter Licht,
tel. 06 83995520, e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl
Amstellanddag

Op zondag 12 juni zal de Amstellanddag plaatsvinden. Dan kunt u genieten van het fraaie
cultuurhistorische landschap waarin boerderijen, natuur, kunst en recreatie hun plek hebben.
Deuren openen zich op meer dan 50 plekken waar u hartelijk zult worden ontvangen. Voor meer
informatie: www.beschermersamstelland.nl
Ongewenst gedrag in de kerk?
We schrikken tegenwoordig al bijna niet meer van ongewenst gedrag, waar dan ook. Het gebeurt
kennelijk overal. Zelfs in kerkgemeenschappen. Wij hopen van harte en bidden God dat ons dat
bespaard zal blijven. Toch menen we voorbereidingen te moeten treffen. In de kerkenraad is
besloten om twee vertrouwenspersonen hiervoor aan te stellen. Het moderamen zal hier het
initiatief in nemen. Wilt u hierover meer informatie stuur dan een mail aan
scriba@amstelkerk.net. Als we de juiste mensen hebben gevonden die dit willen doen zullen wij u
verder inlichten.
Teun de Haan (scriba)
Collecte diaconie in de maand mei
In de maand mei willen we de diaconale collecte bestemmen voor het Hospice Zuider-Amstel.
Sinds mei 2021 is het Hospice aan de Theresiastraat geopend. Door deskundige zorg van
verplegend personeel en vrijwilligers wordt er geprobeerd om een prettige, warme en veilige
omgeving te bieden. Een plek waar mensen in hun laatste levensfase de kans krijgen in alle rust en
op hun eigen gekozen manier met hun naasten door te brengen en afscheid te nemen.
In de eerste jaren is het Hospice volledig afhankelijk van donaties, giften en andere bijdragen. Pas
in het derde jaar kunnen ze rekenen op subsidies. Uw bijdrage kunt u overmaken op het
rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98 o.v.v. Hospice Zuider-Amstel
https://www.hospice-zuideramstel.nl/

Collecte diaconie in de maand juni
Zoals u hopelijk weet, heeft de diaconie in ieder geval 1 keer per jaar een doel op het
collecterooster staan dat is aangedragen door een gemeentelid. Voor de maand juni is dat dit jaar
Stichting SonMar Namasté. Stichting SonMar Namasté initieert kleinschalige projecten in Nepal die
langdurig financieel ondersteund worden. De stichting is in 2009 opgericht door 2 leerkrachten,
die een periode vrijwilligerswerk hebben gedaan in Nepal. Met diverse acties wordt er geld
ingezameld. Er zijn korte lijntjes met de contacten in Nepal en 1 keer per jaar gaan er mensen naar
Nepal om te kijken welke (kleine) projecten kunnen worden opgestart. De projecten moeten
worden gedragen door de Nepalese gemeenschap, het eigenaarschap is belangrijk, zodat het
project ook echt eigendom wordt van de mensen die het in Nepal doen. De projecten die we
geïnitieerd hebben en blijvend ondersteunen:
- Annapurna Primary School (2009-heden), Pokhara
- speeltuin - lesmaterialen - speelgoed - muziekinstrumenten - schooluniformen - kleding
- Surya Jyoti Primary School (2009-heden), Bettyani
- speeltuin - lesmaterialen - kooktoestel en kookgerei
- stoelen en kasten - schooluniformen - kleding
3

- waterleiding laten aanleggen - een vlak terrein laten aanleggen - voedsel
- Leraar Engels (2011 - heden)
- Sapana Primary School, Chitwan (2013 – heden)
- speeltuin (gerealiseerd en sinds oktober 2016 in gebruik)
- Bayrabi Primary School (2018 – heden) - computer- printer- spel-en lesmaterialen,
voedselprogramma
- Gaun Pharka Primary School (2013 – heden)
- speeltuin - lesmaterialen - spelmaterialen
- kooktoestel en kookgerei - schooluniformen
- voedsel
- leraar Engels
- ondersteunen vrijwilligers
- Ghambeshi Chepang Childrens Home,
Chitwan (2013 - 2017) Dit project is nu zelfvoorzienend geworden!
- spelmaterialen - rugzakken - voedselproject (2013-2016)
- in 2016 is bij het kinderhuis een grote moestuin aangelegd dankzij sponsorgeld. Hier
verbouwen de kinderen hun eigen groente en fruit.
Zondag 29 mei zullen Wim en Marjolein Kars iets komen vertellen over hun stichting. Heel kort zal
er in de dienst wat worden gezegd, maar na de dienst zal er een informatietafel zijn waar Wim en
Marjolein uw vragen kunnen beantwoorden en vast enthousiast meer kunnen vertellen.
De zondag erop zal de diaconiecollecte van de maand juni voor deze stichting zijn.
De diaconie beveelt dit doel dan ook weer van harte bij u aan!
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: NL NL12 RABO 0351 8039 98 ovv
Nepal.
Collecte kerk en giften Amstelkerk
U kunt gebruik maken van een overboeking naar NL 81 RABO 0351 8036 29 tnv Prot. Gem. te
Ouderkerk. Het is eenvoudiger om de nieuwe QR-code met uw camera te scannen.

Vakantie predikant
De vakantie van onze predikant, Benedikte L. Bos, is van 9 mei tot en met 6 juni en ds. Anneke
Buitenbos (06-44176082) zal haar vervangen waar nodig. U kunt natuurlijk ook altijd contact
opnemen met de scriba, Teun de Haan (06-53405671).
Autodienst
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Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te worden bij
onderstaande chauffeurs.
Zondag
Zondag

29 mei
5 juni

Inge Luimes
Gea Nooitgedacht

06 1280 1867
06 2183 6361

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smith, gertsmith57@gmail.com
Kopij nieuwsbrief
inleverdatum
6 juni
20 juni

uitgave datum
9 juni
23 juni

Kalender
Zondag 29 mei
10.00 uur, Amstelkerk
voorganger: ds. Herman Koetsveld
Zondag 5 juni
10.00 uur, Amstelkerk
voorganger: ds. Sieb Lanser
Woensdag 1 en 8 juni
8.45 uur, st. Urbanus
woensdagochtendgebed
Zondag 29 mei
15.00 uur, Amstelkerk
dhr. W. van Bloemen
lezing over grafstenen
in de Amstelkerk
Zondag 12 juni
Amstellanddag
Lancering Historisch Kwartier
Zondag 19 juni
14.00 uur, Amstelstroom/Tuin
Gezellige gemeente middag
Dinsdag 28 juni
Bijbelwerkplaats
20.00 uur, Amstelstroom
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