Nieuwsbrief 9 juni 2022

Kerkdienst 12 juni
Zondag 12 juni zal ds. Benedikte L. Bos voorgaan in de Amstelkerk. In deze dienst zal het Heilig
Avondmaal gevierd worden.
Waverdienst 12 juni
Zondagmiddag 12 juni zal eveneens voorgaan ds. Benedikte L. Bos in een openluchtdienst. De
dienst begint om 14.30 uur in het weiland van de familie Roos, Waver 40.
Kerkdienst 19 juni
Zondag 19 juni zullen ds. Benedikte L. Bos en pastor Eugene Brussee voorgaan in een
oecumenische (jeugd)dienst in de Amstelkerk.
Openluchtviering in de Waver
Met elkaar willen we dan nadenken over duurzaamheid in
relatie tot onze leefomgeving. Daarbij denken we ook aan
sociale rechtvaardigheid.
De wereld (aarde) is ons in handen gegeven. Die hebben we in
bruikleen, met alles en iedereen die daarop leeft.
We zijn het aan onze voorouders, onszelf en aan onze
(klein)kinderen verplicht om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Vanaf 14.00 uur bent u welkom op de boerderij van de familie Roos, Waver 40.
Om 14.30 uur lopen we met elkaar het weiland in, daar speelt ook een orkestje passende muziek.
Op de opgestelde stoelen en hooibalen luisteren we naar woorden, muziek en de vogels.
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Benedikte Bos, de predikant verbonden aan de Amstelkerk neemt ons dan mee in het thema
‘Rentmeesterschap’.
We hopen op mooi weer maar bij regen houden we de dienst gewoon in een schuur.
Na deze bijzondere viering bent u van harte welkom om de boerderij te bezichtigen en te horen op
welke manier er duurzaam melk, vlees en landschap wordt geproduceerd. Natuurlijk zijn kinderen
ook van harte welkom.
Voor mensen die niet makkelijk lopen kan er misschien voor autovervoer gezorgd worden.
Wij hopen u te ontmoeten,
De commissie duurzaamheid en werkgroep Waverdiensten van de Amstelkerk,
Voor info, Peter Roos 06-48883520 famproos@solcon.nl
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
Vervolg gemeente-avond
Op 3 mei hadden we sinds lange tijd weer een gemeente-avond. Wat fijn dat u met zo velen
aanwezig was!
Er is heel veel informatie gegeven over de activiteiten tijdens de corona-periode, en ook over de
plannen en activiteiten voor de komende tijd.
Dat was heel veel, wat natuurlijk mooi is, maar daardoor was er niet zoveel ruimte om met elkaar
over de onderwerpen door te praten en van gedachten te wisselen.
Achteraf hoorden wij van verschillende kanten dat dit wel gemist werd. Het lijkt ons daarom goed
om u (en ons) die gelegenheid nog wel te geven.
We willen op een zondagmorgen, aansluitend aan de dienst, een vervolgbijeenkomst houden,
waarin we nog verder kunnen ingaan op de diverse onderwerpen die op 3 mei aan bod zijn
geweest.
En wellicht zijn er nog andere zaken waar u aandacht voor wilt vragen. We laten u snel weten
wanneer dat zal zijn, via nieuwsbrief en afkondiging bij de mededelingen in de dienst.
Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg
De leeskring leest het boek Violeta van Isabel Allende.
Een historische roman over een vrouw die op zeer hoge leeftijd een brief
schrijft aan haar kleinzoon. Ze is geboren in 1920 in Chili en haar leven maakt
alle grote gebeurtenissen van de geschiedenis mee, de spaanse griep, de grote
depressie met de geweldige armoede, de strijd voor vrouwenrechten, de
opkomst en ondergang van tirannen en tot slot de pandemie Covid-19.
Haar werk staat bekend om de prachtige verhaallijnen, politiek engagement,
kleurrijke personages met indrukwekkende levensverhalen.
We komen bij elkaar op woensdagmiddag 3 augustus om 14.00 u bij Diana
Berendsen, Holendrechterweg 1.
Informatie en aanmelden Riet Harkema, T.Harkema@quicknet.nl
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Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam (TVG)
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 (ook twee uit de Amstelkerk!) 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.
Voor meer informatie en of een aanmelding kunt u terecht bij ds. Benedikte L. Bos of de secretaris
van TvG: Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of via de website:
www.tvg-amsterdam.nl

Opening Historisch Kwartier Ouderkerk 12 juni 13.00 u
U wist het misschien nog niet, maar de Amstelkerk is onderdeel van het Historisch Kwartier
Ouderkerk. Dus alles wat u leest in de lokale media hierover, gaat ook over ons!
Op 12 juni, tijdens de Amstellanddag, zal de officiële opening plaatsvinden van het Historisch
Kwartier Ouderkerk. De opening wordt verricht door wethouder Willem Jansen, om 13:00 uur.
Al langer is er een samenwerkingsverband met de andere partners: Museum Amstelland, Beth
Haim, de Amstelkerk, de Urbanuskerk, bakkerij Out en de Oude Smidse. Initiatiefnemer van dit
samenwerkingsverband is Henk van Keulen, voorzitter van Museum Amstelland. Het doel is
bundeling van de krachten en gezamenlijke initiatieven om het prachtige historische centrum van
Ouderkerk een eigen naam en gezicht te geven. Hierin wordt ook samengewerkt met de
historische vereniging Wolfgerus van Aemstel. Een officiële opening en eerder bedachte
activiteiten zijn vertraagd door de corona-pandemie, maar nu kunnen deze dan toch plaatsvinden.
Het Gedempt Havenkoor zingt, het Vollebregt-orgel in de St Urbanus klinkt, er zijn rondleidingen in
het gebied en de gebouwen, en er is een optreden van de muziekschool. De werkgroep
archeologie gaat de contouren uitzetten van de middeleeuwse kerk op de kerkheuvel van de
Amstelkerk. HV Wolfgerus van Aemstel staat met een informatiekraam in het Historisch Kwartier.
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De officiële opening vindt om 13:00 uur plaats op het plein voor de Amstelkerk, en u bent allen
van harte welkom om deze feestelijke gelegenheid bij te wonen en deel te nemen aan de
activiteiten.
Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg
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 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
- 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
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- 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.
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.
Autodienst
Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te
worden bij onderstaande chauffeurs.
Zondag
12 juni
Piet Oliemans
020-4963080
Zondag
19 juni
Nans Oppèl
020-6417234
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smith, gertsmith57@gmail.com
Kopij nieuwsbrief
inleverdatum uitgave datum
20 juni
23 juni
4 juli
7 juli

Oecumenische (jeugd)dienst
Voorgangers ds. Benedikte L. Bos en
pastor Eugene Brussee
Woensdag 15 en 22 juni
8.45 uur, St. Urbanus
woensdagochtendgebed

Kalender
Zondag 12 juni
10.00 uur, Amstelkerk
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. Benedikte L. Bos

Zondag 12 juni
Amstellanddag
13.00 uur Lancering Historisch Kwartier

Zondag 12 juni
14.30 uur, Weiland fam Roos
Open lucht dienst
Voorganger ds. Benedikte L. Bos

Zondag 19 juni
14.00 uur, Amstelstroom
Gezellige gemeente middag
Dinsdag 28 juni
Bijbelwerkplaats
20.00 uur, Amstelstroom

Zondag 19 juni
10.00 uur, Amstelkerk
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