11-11-2018

Kopie van Nieuws uit Luthers Zuidoost november 2018

Open this email in your web browser.

november 2018

De komende diensten
Zondag 18 november 2018 10.30 u.

Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning

Zondag 25 november 2018 10.30 u.

Eeuwigheidszondag
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Lieske Keuning
m.m.v. Cantorij Gaudeamus

Zondag 2 december 2018 10.30 u.

Eerste Advent
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning

Zondag 9 december 2018 10.30 u.

Tweede Advent
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Sietse van Kammen

Zondag 16 december 2018 10.30 u.

Derde Advent
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning

Zondag 23 december 2018 10.30 u.

Vierde Advent
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning

Maandag 24 december 2018 19.00 u.

Kerstzangdienst gez. met PGZO
voorganger: ds Lieske Keuning

Dinsdag 25 december 2018 10.30 u.

Eerste Kerstdag
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Lieske Keuning
m.m.v. cantorij Gaudeamus

Zondag 30 december 2018 10.30 u.

Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning

Maandag 31 december 2018 17.00 u.

Oudejaarsavond dienst
voorganger: ds Lieske Keuning

Voor het Dienstrooster: klik hier
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Sint Maarten maakt plaats voor Halloween
In Nederland en België wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan het
halloweenfeest/allerheiligenavond.Dit gebeurt meestal in de vorm van langs de deuren gaan en snoep
ophalen, halloweenfeesten en het versieren van huizen. Veel lagere scholen organiseren een trick-or-treattocht. In België en Nederland wordt Halloween ook gevierd in pretparken.
Uit onderzoek in 2018 bleek dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlandse bevolking Halloween
vierde. Halloween bleek het minder goed te doen in de provincies Groningen, Drenthe, Zeeland en Utrecht,
waar het (van oorsprong rooms-katholieke) sint-maartensfeest op 11 november belangrijker was dan in de
rest van Nederland. Op de avond van sint-maarten gaan kinderen (van alle gezindten) met lampionnen en
met speciale sint-maartensliedjes de deuren langs om snoep op te halen. Ook in sommige Belgische
plaatsen wordt het sint-maartensfeest gevierd.
Ook in Suriname wordt Halloween groot gevierd. In dit land is deze traditie uit de Verenigde Staten
overgewaaid. Vooral onder de jeugd is Halloween er populair.
(Bron: Wikipedia)

Agenda kort:
dinsdag 13 november 2018 19.30 u. -21.30 u. 2e avond over Liturgie met ds Nico Vlaming en ds
Lieske
donderdag 15 november 2018 12.30 u.-14.30 u. BRASA
dinsdag 20 november 2018 19.30 u. Gesprekskring over Timotheus
vrijdag 23 november 2018 19.30 u. - 20.00 u. Gesprek over de toekomst o.l.v. Jörgen Raymann
donderdag 6 december 2018 12.30 u.-14.30 u. BRASA
zaterdag 15 december 2018: bij voldoende deelname : Gemeenteuitje
donderdag 20 december 2018 12.30 u.-14.30 u. Adventsviering BRASA

Brandpuntcommissie
Onze Brandpuntraad bestaat uit diaken Errol Toendang en ds Lieske Keuning.
Maar zij hoeven het niet alleen te doen. Er is een Brandpuntcommissie gevormd, die hen bijstaat.
De Brandpuntcommissie bestaat uit:
mw. Trees Buitenman
mw. Tine van Glanen Weygel - coördineert de bloemendienst
dhr. Armand van Glanen Weygel
mw. Martha Juriaans - beheert de kleine kas van de diaconie
mw. Muriël Tower - coödineert de kinderkerk
dhr. John Tower.
Als u vragen heeft, kunt u bij een van hen terecht!

Kinderkerk
Voor de kinderkerk hebben zich 3 mensen beschikbaar gesteld:
Vanessa Derijcker
Marnie Bouterse
Marjon van der Zel.
mw. Yacha van Ginkel is ingezegend als lector!
Er zijn mensen die zich afvragen waarom de ambtsdragers die in januari 2018 bevestigd werden en na
enkele maanden hun ambt hebben neergelegd niet officieel bedankt zijn in een kerkdienst. Dat is alleen
gebruikelijk als ambtsdragers hun termijn van vier jaar hebben uitgediend. Betrokkenen hebben van de
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kerkenraad een brief ontvangen dat hen ontheffing uit het ambt is verleend. Dat is meer dan eens in een
kerkdienst meegedeeld.

Opdracht en overdracht
Onze gemeente gaat een belangrijk jaar
tegemoet!
We hopen per 1 september 2019 een nieuwe
predikant te kunnen begroeten. Maar wat voor
predikant moet dat zijn? En wat voor gemeente is
het die aan zijn/haar zorg wordt toevertrouwd?
Dat zijn vragen waarover we eerst nagedacht
moeten hebben, voordat er een
beroepingsprocedure kan worden gestart.
Daarom zijn we met elkaar in gesprek gegaan
over de brief die de apostel Paulus schrijft aan de
jonge Timotheus als hij hem de zorg voor de
gemeente in Efeze toevertrouwt.
Daarbij kwamen een aantal vragen aan de orde:

Opdracht en overdracht van
de gemeente van Christus

- Wat is een open gemeente, zijn wij dat en willen we dat zijn?
- Hoe zien wij de relatie tussen 'binnen' en 'buiten', welke prioriteiten stellen we?
- Hoe dragen wij over aan een nieuwe generatie?
Aan de gesprekken nemen ook ds. Sietse van Kammen, die vanaf januari het beroepingswerk zal
begeleiden, en gespreksleider dhr. Jan Dirk Pronk deel.
De volgende avond van de Gesprekskring Timoteus is op dinsdag 20 november om 19.30 u. in
kamer 3. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Het gespreksboekje is in de kerk verkrijgbaar.

15 december 2018 Gemeente-uitje naar de Kerstmarkt.
Vorig jaar kon een uitje naar de Kerstmarkt niet doorgaan omdat er zich te weining mensen hadden
opgegeven om de bus vol te krijgen.
We hopen dat het dit jaar wel door kan gaan! Daarom nu al een oproep om u op te geven voor een
gemeente-uitje naar de Kerstmarkt, ergens in Duitsland.
U kunt zich in de kerk opgeven bij Trees en anders via e-mail: info@lutherszuidoost.nl

23 november 2018 Een avond met Jörgen Raymann
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Terugblik op de gemeentemaaltijd
We kunnen terugzien op een gezellige en goed bezochte gemeentemaaltijd. Er was heerlijk eten,
klaargemaakt door Armand van Glanen Weygel (Bitawiri moksi alesi), Marion van der Zel (Thaise kip),
Maureen Hartmann (gevulde eieren), Roma Hartmann (groente met kokosnoot en zuurgoed), ds Lieske
Keuning (kapucijners met spek), Marnie Bouterse (gemberbier), Joyce del Prado (orgeade). Tijdens het
eten kregen de deelnemers drie vragen voorgelegd, die belangrijk zijn voor het opstellen van een
profielschets van de gemeente:
1. Wat vindt u het aantrekkelijke aan de Lutherse gemeente in Zuidoost?
antwoorden:
- het gevoel dat je welkom bent, "echt" welkom zijn
- mooie combinatie van traditionele en wat lossere iiturgie
- gemeente is een goede afspiegeling van de Bijlmer
- de vredegroet
- het lekkere eten
- warme saamhorigheid, de mensen zijn er echt voor elkaar, warmte
- de kinderen mogen kinderen zijn in de kerk
- eindelijk geen onderscheid tussen man en vrouw
- ieder die mee wil doen kan meedoen
- op zondag twee keer in bad: 1x thuis, 1x 'n warm bad in de kerk
- de gemeentemaaltijden
- de uitstapjes
- gezellig samen zijn, eten en drinken, veel zingen, verjaardagslied
2. Wat mag er per se niet veranderen?
- de vredegroet
- het verjaardagslied
- de kaarsenhoek en mogelijkheid kaarsjes aan te steken
- de eeuwigheidszondag, gedenken van de overledenen
- eten verkopen in de hal
- de kinderen met hun eigen kinderkerk
- de gemeentemaaltijden
- de picknic
- het oogstfeest
- de kinderfilmpjes in de familiedienst
- de cantorij
3. Wat mag/moet er veranderen?
- Meer mensen in de dienst/kerk
- meer kosters, ouderlingen en diakenen
- communicatie naar buiten toe
- (jonge) mensen werven
Wat de communicatie naar buiten toe betreft: We hebben een Facebook pagina met 508 "likes", een
eigen website, er worden regelmatig nieuwsbrieven rondgestuurd, zoals deze, en we hebben een mooie
folder. Maar het bleek dat (zelfs) niet alle deelnemers aan de gemeentemaaltijd daarvan op de hoogte
waren! De folders zijn dus gelijk maar uitgedeeld om te verspreiden!
Goed om te weten is ook dat in de loop van dit jaar ruim 10 nieuwe gemeenteleden eerst andere kerkelijke
gemeenten bezocht hebben en uiteindelijk bewust voor onze gemeente gekozen hebben!

Verantwoording van collecten en giften
16 sept

€ 19,50

23 sept

€ 29,55

30 sept

€ 21,66

7 okt

€ 37,65

14 okt

€ 23,12

21 okt

€ 40,75

verjaardagsdienst 8 nov

€ 102,65

De opbrengst van de collecten tijdens de dienst worden steeds verdeeld tussen diaconie (50%) en kerk
(50%). De uitgangscollecte is altijd bestemd voor activiteiten binnen het eigen Brandpunt.

Declaratie en vergoedingen:
Als u iets te declareren heeft, doe dat dan altijd via een van de leden van de Brandpuntcommissie.
Stuur uw declaratie nooit rechtstreeks naar het Kerkelijk Service Bureau!
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u in de loop van december verwachten.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen klik dan hieronder op 'uitschrijven'.

Uitschrijven | Abonnement beheren
Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Brandpunt Zuidoost
Luthuliplein 11
1103 TR Amsterdam-Zuidoost
www.lutherszuidoost.nl
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