Nieuwsbrief donderdag 26 december 2019

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Agenda
Beste lezer,

Hierbij de vierde digitale nieuwsbrief.
Het doel van deze Nieuwsbrief is om de leden van de Amstelkerk
langs digitale weg te informeren over de activiteiten van de gemeente.
Er kunnen ook activiteiten gemeld worden die op een bijzondere
interesse kunnen rekenen. Tevens kan de digitale Nieuwsbrief
inspelen op actuele ontwikkelingen.
De Nieuwsbrief is compact en beperkt zich tot korte mededelingen en
komt iedere 14 dagen uit op donderdag. De Nieuwsbrief heeft een
eigen functie naast het kerkblad nieuwStroom.

zondag 29 dec
10.00u kerkdienst, ds. Benedikte L. Bos,
thema: Simeon en Hanna
dinsdag 31 december
17.00u oecumenische kerkdienst in
Amstelkerk, ds. Benedikte L. Bos en
pastor Eugene Brussee.
zondag 5 januari
10.00u kerkdienst, ds. Benedikte L. Bos,
thema: drie koningen

De redactie is verantwoordelijk voor de publicatie. Deze redactie
bestaat uit Benedikte Bos, Coriene Inia, Christiaan Schneider met
digitale ondersteuning van Jeroen Honingh.

maandag 6 januari
10.00u en 20.00 uur terugkomdag ‘de
Bijbel in één jaar’ Amstelstroom olv ds.
Benedikte L. Bos

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website
http://www.amstelkerk.net/

woensdag 8 januari
10.00u 80+-verjaardag, Amstelstroom

Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie:
nieuwsbrief@amstelkerk.net

zondag 12 januari
10.00u kerkdienst, ds. Benedikte L. Bos,
thema: geweld in de Bijbel

De redactie hoopt dat u inspirerende en gezellige kerstdagen hebt
gehad en wenst u een gezegend 2020 toe!

terugblik op de herderstocht van 21 december
1 herderstocht, 3 kerken, 100 vrijwilligers en meer dan 300
deelnemers. Voor foto’s van dit evenement zie:
https://www.kerkenouderkerk.nl/herderstocht/#Fotos_HT
zondag 12 januari: preek over geweld in de Bijbel
Zo rond de 50 belangstellenden doen mee met het project De Bijbel in
één jaar. Vooral het geweld in de Bijbel roept vragen bij deelnemers
op. Vandaar een themadienst op 12 januari over de interpretatie van
het geweld in de Bijbel.

10.00u Basic voor scholieren van de
middelbare school in Amstelstroom
11.30u lectorentraining voor jongeren
door ds. Benedikte L. Bos, kerkzaal
Amstelkerk, opgave: Benedikte@planet.nl
maandag 13 januari
uiterlijk 12.00u inleveren copy kerkblad bij
redactie@amstelkerk.net
20.00u moderamenvergadering
woensdag 15 januari
10.45u zanguurtje in huize Theresia
13.30u vergadering Raad van Kerken in
de Urbanuskerk
zondag 19 januari
10.00u oecumenische kerkdienst in
Amstelkerk, ds. Benedikte L. Bos en
pastor Eugène Brussee

