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Nieuwsbrief 15 september 2022

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Kerkdienst zondag 18 september,
oecumenische Vredesdienst in Urbanuskerk
Zondag 18 september om 10.00 uur gaan ds. Benedikte
L. Bos en pastor Eugene Brussée voor in de
oecumenische dienst in de Urbanuskerk. De dienst is
mede voorbereid door leden van de Raad van Kerken.
Thema: ‘Generaties voor vrede’.
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Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022
Het thema van de Vredesweek, is ‘Generaties voor
Vrede’. De generatie die burgers verenigt die in actie
willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De
vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een
gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de
generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de
straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe
generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken
over hún toekomst.

Avondgebed vredesweek 21 september
De Raad van Kerken Ouderkerk organiseert op
woensdagavond 21 september om 19.30 in de
Amstelkerk een eenvoudig en kort avondgebed om
vrede. Voorgangers zijn ds. Benedikte L. Bos en pastor
Eugene Brussée. Ieder is welkom!
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Kerkdienst zondag 25 september, Iopenerdienst

Zondag 25 september gaat ds. Benedikte L. Bos voor in
de Amstelkerk. De dienst is mede voorbereid door het
team van de I-openerdiensten. Zij hebben als thema:
“Waar is God (in het lijden)?” gekozen.

Zondag 25 september, vervolg gemeenteavond
Na de koffie (dus rond 11.30 uur) is er een vervolg op de
gemeenteavond van 31 mei. Er is gelegenheid tot vragen
stellen. Gespreksonderwerpen kunnen zijn: de stoelen in
de kerk, de beamer, de akoestiek, de techniek,
uitzendingen online, vacatures in de kerkenraad, online
collecteren, etc.

Dinsdag 27 september, Bijbelwerkplaats
Op dinsdag 27 september gaat de Bijbelwerkplaats weer
van start. De Bijbelwerkplaats is een oecumenische
aangelegenheid. Met de naam ‘werkplaats’ wordt de
werkwijze en sfeer aangegeven. Zoals in een workshop
word je uitgedaagd om over de tekst mee te denken en
mee te praten. De Bijbelwerkplaats is bedoeld voor
nieuwsgierige mensen die wat dieper willen graven in
zowel de historische oorsprong als het theologische
gedachtegoed van de Bijbel.
Om 20.00 uur start de Bijbelwerkplaats in Amstelstroom,
o.l.v. Martin de Boer. Hebt u interesse om mee te doen of
wilt u meer informatie?! Zie daarvoor het
https://mailchi.mp/c0b78499c7b7/nieuwsbrief-amstelkerk-7340543
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septembernummer van het kerkblad nieuwStroom op
pagina 35 of de homepage van de website van de
Amstelkerk: www.Amstelkerk.net

Culturele activiteit zondag 2 oktober

Velen van u zullen al eens bezoek gebracht hebben aan
de Joods Portugese begraafplaats Beth Haïm 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
https://mailchi.mp/c0b78499c7b7/nieuwsbrief-amstelkerk-7340543
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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.

Collecte diaconie in de maand september

In september komt de collecte voor de diaconie ten
goede aan 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. 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.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL12 RABO
0351 8039 98 t.n.v. Diaconie Amstelkerk t.a.v. Tulip
Garden.

Sams kledingactie
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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. 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.
Op donderdagavond 15 september 20.00uur gaan we
weer 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.
Meer informatie: 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, 0202337472. T.Harkema@quicknet.nl

Autodienst
Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich
opgeven om gereden te worden bij onderstaande
chauffeurs.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smith,
gertsmith57@gmail.com
Zondag

18 september

Gea Nooitgedacht

020 496 7972

Zondag

25 september

Piet Oliemans

020 496 3080

Kopij nieuwsbrief
inleverdatum

uitgave datum

26 september

29 september

13 oktober

15 oktober

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
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camera te scannen.

Kalender
Donderdag 15 september
20.00 uur, gespreksgroep,
thema: “Leef je geloof”
Pieter Lastman 14
Zondag 18 september
10.00 uur, oecumenische dienst
in de Urbanuskerk
voorgangers: pastor Eugene
Brussee en ds. Benedikte L.
Bos
Woensdag 21 september
08.45 uur Amstelkerk,
ochtendgebed
Woensdag 21 september
19.30 uur Amstelkerk,
avondgebed Vredesweek
Zondag 25 september
10.00 uur I-Openerdienst
thema: Waar is God in het
lijden?
voorganger: ds. Benedikte L.
Bos
Woensdag 28 september
08.45 uur Amstelkerk,
ochtendgebed
Zondag 25 september
na de koffie: vervolg op de
gemeenteavond van 31 mei
gelegenheid tot vragen stellen.
Zondag 2 oktober
10.00 uur kerkdienst
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voorganger: ds. Benedikte L.
Bos
Zondag 2 oktober
13.45 uur, Amsterdam, bezoek
synagoge
Culturele activiteit
Woensdag 5 oktober
08.45 uur Urbanuskerk,
ochtendgebed
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