Nieuwsbrief donderdag 23 januari 2020

Amstelkerk
Agenda
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

zondag 26 januari: bevestigingsdienst
Bevestigd zal worden in het ambt van ouderling-scriba: Teun de Haan.
Herbevestigd zullen worden in het ambt van ouderling-voorzitter
Caroline Sonnenberg en als ouderling Gert Roos.
dinsdag 4 februari gemeenteavond Waver
In het buurthuis in de Waver zal naast een terugblik en vooruitblik ook
aandacht gegeven worden aan Stichting Humanitaire hulp.
donderdag 6 februari: gemeenteavond Amstelkerk liturgie en
kerkmuziek
Onze organist, Eric Jan Joosse en onze predikant, Benedikte Bos
zullen ingaan op de opbouw van de liturgie van de Amstelkerk, de
kleuren van het kerkelijk jaar, de keuze van de liederen, etc.
Cappella Nova muzikale ondersteuning zal geven.
vrijdag 7 februari: Sirkelslag
Sirkelslag is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen
(middelbare scholieren) uit heel Nederland. Met het team Forza Amstel
spelen onze jongeren het spel online tegen honderden andere groepen
uit heel Nederland. Het thema is: ‘Kom in beweging’ aan de hand van
het verhaal van Jona. Opgeven kan bij: jeannettevader@hotmail.com
of whatsapp naar: 06 53132538.

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

zondag 26 januari
10.00u kerkdienst, ds. Benedikte L. Bos,
bevestiging ambtsdragers
11.00u Amnesty International, schrijven
van brieven in Amstelstroom
woensdag 29 januari
8.45u ochtendgebed in Amstelkerk en
20.00 zangmeditatie
zondag 2 februari
10.00u kerkdienst, ds. Benedikte L. Bos,
zendingszondag en Avondmaal
11.30u catechisatie basisschoolleerlingen
kamer Benedikte op Amstelstroom
dinsdag 4 februari
20.00u gemeenteavond Waver in
buurthuis in de Waver
woensdag 5 februari
10.45u zanguurtje in huize Theresia
8.45u ochtendgebed Urbanuskerk en
20.00u meditatie
donderdag 6 februari
20.00u gemeenteavond Amstelkerk over
eredienst en kerkmuziek
vrijdag 7 februari
19.15u Sirkelslag in Amstelstroom
zondag 9 februari
10.00u kerkdienst, ds. Renger Prent
maandag 10 februari
12.00u inleveren kopij kerkblad
nieuwStroom
dinsdag 11 februari
20.00u Bijbelwerkplaats in Amstelstroom

