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Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

Kerkdienst zondag 13 november
Deze zondag gaat voor in een ZWO-dienst ds. Andre van der Stoel.
Hij is predikant in de Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam,
standplaats Oude Lutherse Kerk (focus op: Maarten Luther Kerk,
Jeugd en Hofjes). Hij zal ingaan op wat moderne Zending inhoudt,
naar het voorbeeld van de apostel Paulus, de eerste zendeling.
De ‘digitale collecte’ bij deze dienst is bestemd voor opleiding van
betrokken predikanten in Zambia. In Zambia groeit de kerk en
daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen
leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden.
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka
biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten
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opgeleid, die een
waardevolle
bijdrage leveren
aan kerk en
samenleving. In
de opleiding is
veel aandacht
voor
onderwerpen,
zoals hiv/aids,
man-vrouw
vraagstukken,
mensenrechten,
politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering.
U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie
NL 81 RABO 0351 8036 29 ovv Zambia

Kerkdienst zondag 20 november
Deze zondag is laatste zondag van het kerkelijk jaar en in de dienst
gaat ds. Benedikte L. Bos voor.

Vertrouwenspersonen binnen de Amstelkerk
De landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de
plaatselijke kerken gevraagd om zorg te dragen voor een veilige
gemeente. Een gemeente waar iedereen welkom is en zich veilig mag
voelen. Daarvoor heeft de PKN een aantal richtlijnen gegeven. Eén
daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. In onze
gemeente rond de Amstelkerk hebben we Diana Berendsen en Piet
Postema bereid gevonden deze functie samen te vervullen.
Ieder gemeentelid kan een beroep doen op de vertrouwenspersonen
als er vragen, vermoedens en meldingen spelen rondom
(machts)misbruik en ander ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen
kunnen bij vermoedens van (machts)misbruik en ander ongewenst
gedrag binnen de gemeente zelf proactief iemand benaderen en zij
kunnen de kerkenraad advies geven over hun beleid voor een veilige
gemeente. Zij bieden een luisterend oor en kunnen mensen
doorverwijzen en bijstaan.
Als er in onze gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk
gesprek rondom vragen, vermoedens en meldingen van onveilige
situaties, dan zijn de vertrouwenspersonen aanspreekpunt. Natuurlijk
mag u ook iemand van de kerkenraad benaderen als u dat liever wilt.
De vertrouwenspersonen van onze gemeente zijn Diana Berendsen
(06-46757668) en Piet Postema (06-54373235). Zij hebben een eigen
emailadres
waaronder
u
hen
kunt
bereiken:
vertrouwenspersoon@amstelkerk.net
Dat mailadres zal vanaf komende nieuwStroom ook in de colofon op
pagina 2 komen te staan.
Diana Berendsen en Piet Postema zullen komend jaar voor deze
functie ook een cursus gaan volgen van de PKN en zij zullen zich te
zijner tijd in nieuwStroom, de nieuwsbrief en de website voorstellen in
deze functie. Daarin zullen zij ook meedelen dat zij alles wat hen ter
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ore komt samen zullen delen en samen zullen overleggen.
Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg, voorzitter

Bommel & Bijbel

Aan tafel! Het laatste Avondmaal in de kunst
Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is dit jaar: Aan
tafel! Graag laat ik me voor het winterwerk inspireren door dit
bijzondere thema. Van Avondmaalstafel (de preek in de kerkdienst
van de startzondag) tot de keukentafel (Martha en Maria, in de
kerkdienst van 11 september). En alles wat daar tussenin zit.
Op dinsdag 15 november geef ik een toelichting op het Laatste
Avondmaal in de (schilder)kunst. De bijeenkomst wordt om 15.00 uur
gehouden èn om 20.00 uur. Als u belangstelling hebt kunt u een keus
uit deze twee tijden maken. De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf
uur.
ds. Benedikte L. Bos
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Adventskalender
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor
iedereen’. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van
Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te
leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In
zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is
plek voor iedereen. Bestel ‘m dan nu alvast gratis

Leeskring
Het boek dat we gaan lezen is De Heks van Limbricht, geschreven
door Susan Smit.
Een historische roman over de vrouw die als laatste in Nederland een
heksenproces moest ondergaan. De roman is gebaseerd op originele
processtukken uit 1674 die bewaard zijn gebleven.
Gevangen in de ondergrondse kerker van het kasteel is Entgen Luijten
https://mailchi.mp/370f497e5a58/nieuwsbrief-amstelkerk-7948535
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overgeleverd aan haar herinneringen. Susan Smit vult die in met
gedachten over liefde voor de medemens en aandacht voor de natuur.
Tegelijkertijd is daar de invloed van de kerk, die via zijn
vertegenwoordigers vast zit aan de macht van de adel. Alles draait om
geld en macht.
Tegen alle verwachting in houdt Entgen stand.
We komen bij elkaar op dinsdag 29 november a.s. om 14.30 u bij Adri
Burger, Hoofdenburgsingel 180. Informatie en aanmelden bij Riet
Harkema, tel 020- 2337472 of T.Harkema@quicknet.nl

Kerstattenties
Al heel lang brengt de diaconie kerstattenties bij mensen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook met Kerst proberen wij om
te zien naar onze naaste, die eenzaam en/of ongelukkig is. Niet ver
weg maar dichtbij, mensen uit onze gemeente. Het gemis van een
partner, of de zorgen die een ziekte met zich meebrengt, drukken een
stempel. Eenzaamheid en verdriet laten met moeite “Het Licht” toe
tijdens de donkere december dagen. Speciaal voor déze mensen is de
attentie bedoeld. We hopen geen mensen te vergeten. Mocht u nog
mensen kennen, geeft u deze alstublieft aan mij door.
De lijst met mensen is aanzienlijk. Daarom richten wij ons tot u met de
vraag of u ons wilt helpen wat pakjes rond te brengen. Eén, twee of
meer pakjes. Alle hulp is welkom. Het enige wat u ervoor nodig heeft
is een beetje tijd, een luisterend oor, en een glimlach. Wilt u mij
alstublieft bellen?
https://mailchi.mp/370f497e5a58/nieuwsbrief-amstelkerk-7948535
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De bedoeling is dat de verspreiding van de pakjes plaats vindt in week
50/51, voor de kerstdagen. Een van de diakenen zorgt ervoor dat u de
pakjes en adressen krijgt.
Namens de diaconie;
Alie de Haan
020-4964523
06-12092639

Diaconale collectes van november
Op 13 november is er een ZWO-collecte. De afkorting staat voor
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, de
opbrengst zal een antwoord te zijn van de kerken op de nood in de
wereld. Geld wordt vooral ingezet in duurzame oplossingen en
verbeteringen in zich ontwikkelende landen. Op dit moment gaat er
veel aandacht uit naar de nood die er is in Pakistan na de enorme
overstromingen die dat land op dit moment teisteren.
De collectes van 20 november bestemmen we voor het plaatselijk
diaconaal werk. Ook in onze kerk en in onze Gemeente is er genoeg
te doen en is het nodig dat we aandacht geven aan hen die vaak in
stilte hun last dragen.
Dan is het alweer 27 november en noteren we de eerst
Adventszondag. Zoals gebruikelijk volgen we dan de “Kinderen in de
knel” collectes van Kerk in Actie. De rest van 2022 collecteren we in
de diaconie voor dat belangrijke doel. Veel kinderen en jongeren
wereldwijd staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming
van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren
in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende
kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op
onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen
in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te
verbeteren. Steun onderstaande projecten.
Alle collectes van harte aanbevolen!
Mooie maand toegewenst, namens de Diaconie,
Martin de Groot

Doelgericht leven
Wie wil dit niet?
Er zijn inmiddels 2 gesprekskringen die weer draaien. Deze zijn s
’avonds. Nu zijn er misschien mensen die om wat voor reden dan ook
s ’avonds niet kunnen. Daarom bieden we de mogelijkheid om deel te
nemen aan een gespreksgroep die overdag bij elkaar komt.
De komende keer op donderdagochtend 10 nov. Aanvang 10.00u, in
Amstelstroom.
Samen zullen we bespreken welk thema we gaan kiezen. Dit kan
worden: “Doelgericht leven” een indringend boek geschreven door
https://mailchi.mp/370f497e5a58/nieuwsbrief-amstelkerk-7948535
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Rick Warren, waarin hij ons wil meenemen op een persoonlijke
geestelijke ontdekkingsreis van 40 dagen. Of voor “Geloven nu” een
themaboekje speciaal voor gesprekskringen. Wij hopen u te
ontmoeten op deze ochtend!
Voor meer informatie of reactie op deze uitnodiging kunt u ons bellen.
Doris de la Cruz: 0638074067
Gert Roos: 0636082548

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

13 november

Jan Wieland

020 496 4360

Zondag

20 november

Henk Worm

020 496 1479

Kopij nieuwsbrief
inleverdatum

uitgave datum

21 november

24 november

5 december

8 december

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 camera te scannen.

Kalender
Donderdag 10 november
10.00 uur Amstelstroom
Gesprekskring
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Dinsdag 15 november
15.00 - 16.30 uur
Amstelstroom
Laatste Avondmaal
(schilder-)kunst
20.00 - 21.30 uur

in

de

idem

Donderdag 17 november
Gespreksgroep 3 G
bij Jeannette Vader
Dinsdag 22 november
20.00 uur Amstelstroom
Bijbelwerkplaats
Zondag 27 november
15.00 uur Amstelstroom
Lezing ‘Bommel en Bijbel’
Dinsdag 29 november
14.30 uur Hoofdenburgsingel
180
Leeskring

Facebook

Website

Email
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Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website http://www.amstelkerk.net/
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: nieuwsbrief@amstelkerk.net

https://mailchi.mp/370f497e5a58/nieuwsbrief-amstelkerk-7948535

8/8

