Nieuwsbrief 1 september 2022

Kerkdienst 4 september
Zondag 4 september zal ds. Benedikte L. Bos voorgaan in de Amstelkerk.
Thema: “Aan Tafel”, startzondag.
Kerkdienst 11 september
Zondag 11 september zal ds. Benedikte L. Bos voorgaan in de Amstelkerk.
Startzondag 4 september 2022

De startzondag die op 4 september in de Amstelkerk plaatsvindt sluit aan bij het thema van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN): “Aan tafel!”
Het programma er als volgt uit:
10.00-11.00 Dienst in Amstelkerk met de viering van het Heilige Avondmaal, voorganger is ds.
Benedikte Bos
11.15-12.00 Koffie met cake in Amstelstroom
12.00-13.15 Themaprogramma met gespreksonderwerpen tijdens het genieten van door
gemeenteleden meegebrachte amuses. Gemeenteleden die deze hapjes
voorbereiden zijn hiervoor persoonlijk benaderd.
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Culturele activiteit zondag 2 oktober

Velen van u zullen al eens bezoek gebracht hebben aan de Joods Portugese begraafplaats Beth
Haim in Ouderkerk aan de Amstel, maar bent u ook bekend met de geschiedenis van de Joden in
Amsterdam? Dit is de gelegenheid om hiermee kennis te maken of uw kennis bij te spijkeren.
Op zondag 2 oktober organiseert de evenementencommissie van de Amstelkerk een bezoek aan
Joods Amsterdam.
Het programma is als volgt:
Op eigen gelegenheid naar Amsterdam.
13.45
aanwezig zijn in Amsterdam, mr. Visserplein 3 (OV-metrostation Waterloopplein)
14.00-15.00 rondleiding Joods Portugese Synagoge
15.00-16.00 wandeling met gids door de voormalige Joodse buurt van Amsterdam
16.00 optioneel afsluiting met een drankje in leuke gelegenheid in Amsterdam
De rondleidingen worden verzorgd door deskundige gidsen van het Joods Cultureel Kwartier
Kosten:
Voor deze interessante middag betaalt u slechts de entree voor de Joods Portugese Synagoge, EUR
17.00 p.p. (gratis met Museumkaart) evt. OV kosten en drankje(s).
de kosten voor de wandeling en de gids(en) zijn voor de kerk.
Wat u verder nog moet weten:
Voor deze activiteit moet u goed ter been zijn en langere tijd kunnen staan en lopen
Voor de heren zijn keppeltjes te leen bij de ingang van de Synagoge
De groepsgrote per gids is 15 personen. Wie het eerst komt zit gegarandeerd in de eerste groep
Natuurlijk hopen we op veel aanmeldingen, bij 25-30 aanmeldingen zullen we een tweede gids
inzetten.
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor deze activiteit bij Corine Inia:
Via email naar corine.inia@klm.com of een Whats-app naar 06-51439058 (bellen mag ook maar
dan liefst na 18.00 uur)
Bij de aanmelding graag vermelden: Namen deelnemers, emailadres, (mobiele) telefoonnummer
en of je wil verzamelen in Ouderkerk om gezamenlijk met OV die kan op te gaan.
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Chevetogne, 6 t/m 9 oktober

Van 6 t/m 9 oktober wordt er weer een bezoek aan het oecumenisch klooster in Chevetogne
gepland. Er zijn nog een zeven plaatsen vrij. Bij te weinig deelname zal het bezoek helaas niet door
kunnen gaan. Wilt u mee dan graag opgeven voor 10 september bij Teun de Haan,
teun.de.haan@kpnmail.nl.
Collecte diaconie in de maand september

In september collecteren we in de Diaconie weer voor het werk dat verricht wordt op de campus
van Tulip Garden in India waar Stichting Derde Wereld Hulp twee kindertehuizen draaiende houdt.
In die kindertehuizen worden weeskinderen opgevangen en kinderen uit straatarme gezinnen uit
de regio Vijayawada in de provincie Andhra Pradesh. Onderdak, kleding, scholing, gezonde
voeding, gezondheidszorg, liefde en genegenheid, zaken die bij ons als vanzelfsprekend worden
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beschouwd, zijn in India niet voor iedereen weggelegd. Stichting Derde Wereld Hulp en de vele
vrijwilligers die voor hen actief zijn zorgen er samen met de medewerkers in de beide tehuizen
voor dat aan de basisvoorwaarden voor een gelukkig leven voor deze kinderen kan worden
voldaan. Al jaren draagt de Amstelkerk een warm hart toe aan Tulip Garden, de toekomst van de
jongeren die in India zo worden opgevangen wordt door ons geschreven. We willen ook deze
collectes weer van harte bij u aanbevelen. Voor meer informatie over de stichting die zijn wortels
kent in Ouderkerk aan de Amstel: www.sdwh.nl
Neemt u ook gerust een folder mee over het werk in Tulip Garden, ze liggen bij de uitgang.
Mooi maand toegewenst, namens de Diaconie,
Martin de Groot.
Sams kledingactie

Op dinsdag 20 september kunt u van 15.00 uur tot 20.00 uur kleding brengen bij de kerkdeur van
de St. Urbanuskerk bij het grote parkeerterrein.
De verkoop van deze kleding wordt gebruikt voor mensen in nood.
www.samskledingactie.nl

Gespreksgroep: “Leef je geloof”
Groeien in verbinding, Groeien in geloof, en Groeien in aantal. Dat is het doel van deze 3 G
gespreksgroep. We zijn nu met 8 deelnemers, maar daar kunnen zeker nog 4 personen bij. En
natuurlijk nog veel meer, want bij meer dan 12 deelnemers per groep gaan we splitsen, en in 2
groepen verder, die elk ook weer kunnen groeien. In kleine groepen ons geloof en ons leven delen
is een mooie aanvulling op ons gemeente zijn in de Amstelkerk. Het is ook heel laagdrempelig en
dus zeer geschikt voor mensen die wel (willen) geloven, maar zich niet thuis voelen in een
kerkdienst. Voor mensen die wel open staan voor het christelijk geloof, maar “zoekende” zijn.
Voor al deze mensen willen wij in onze gespreksgroep(en) een fijne en veilige pek aanbieden! Op
donderdagavond 15 september 20.00uur gaan we weer enthousiast van start. We zijn te gast bij
Giza Warner. Het adres is Pieter Lastman 14. Het nieuwe jaarthema is: “Leef je geloof!” We lezen
de brief van Jacobus, de broer van Jezus. Deze brief van Jakobus is heel geschikt om
geloofsgesprekken op gang te brengen. Jacobus prikkelt, hij daagt ons uit en roept ons op tot een
“levend” geloof. Graag wil ik je uitnodigen om op 15 september er ook bij te zijn!
Gert Roos: 06-36082548
Gespreksgroep: Doelgericht leven
Wie wil dit niet?
Er zijn inmiddels 2 gesprekskringen die dit komende seizoen weer gaan draaien. Deze zijn avonds.
Nu zijn er misschien ook mensen die om wat voor reden dan ook s ’avonds niet kunnen. Daarom
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willen we de mogelijkheid bieden om een gespreksgroep op te starten, die overdag bij elkaar
komt. Het voornemen is om hiervoor de woensdagochtend te nemen, aanvang 10.30 uur.

Het thema zal genomen worden uit het boek “Doelgericht leven”. Dit is een indringend boek
geschreven door Rick Warren waarin hij ons wil meenemen op een persoonlijke geestelijke
ontdekkingsreis van 40 dagen. Hierdoor kunnen we een nieuw antwoord vinden op de
allerbelangrijkste vraag van het leven: waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
De eerste bijeenkomst is op woensdagochtend 14 september, aanvang 10.30 uur. U bent welkom
In Amstelstroom. Wij hopen u te ontmoeten op deze ochtend!
Voor meer informatie of reactie op deze uitnodiging kunt u ons bellen,
Doris de la Cruz 06-38074067, Gert Roos 06-36082548
Leeskring
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De leeskring leest het boek: “Neanderthalers bestaan niet” geschreven door Teade de Boer.
We komen bij elkaar op Dinsdagmiddag 4 oktober om 14.30 u. bij Margreet van Blaaderen,
Achterdijk 53. Informatie en aanmelden bij Riet Harkema, 020- 2337472. T.Harkema@quicknet.nl
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
Zondag

4 september Riet Harkema
11 september Inge Luimes

020-2337472
020-6409513

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smith, gertsmith57@gmail.com
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Kopij nieuwsbrief
Inleverdatum
12 september
26 september

uitgave datum
15 september
29 september

Kalender
Zondag 4 september
10.00 uur, Amstelkerk
Voorganger ds. Benedikte L. Bos
Zondag 11 september
10.00 uur, Amstelkerk
Voorganger Benedikte L. Bos
Woensdag 7 en 14 september
8.45 uur, Amstelkerk
Woensdagochtendgebed
Woensdag 14 september
10.30 uur, Amstelstroom
Gespreksgroep, thema: “Doelgericht leven”
Donderdag 15 september
20.00 uur, Pieter Lastman 14
Gespreksgroep, thema: “Leef je geloof”
Zondag 2 oktober
13.45 uur, Amsterdam
Culturele activiteit
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