Nieuwsbrief donderdag 20 februari 2020

Amstelkerk
Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

Zondag 23 februari
10.00 u. kerkdienst Amstelkerk,
ds. Sytze de Vries, thema:
Mozes slaat een Egyptenaar
dood en trouwt Sippora
10.00 u. Basic, Amstelstroom
Zondag 23 februari: lezing over geschiedenis Amstelkerk
Amstelstroom, 15.00 u. Paul Hiel en Mars Out van de

15.00 u. lezing geschiedenis
Amstelkerk, te beginnen in

(Ouderkerkse) historische vereniging Wolfgerus van Aemstel

Amstelstroom

komen vertellen over de afgelopen 1000 jaar geschiedenis van
onze kerkterp met (geschiedenis van de) huidige kerk èn de

Dinsdag 25 februari (t/m

vorige kerkgebouwen op deze plek.

dinsdag 2 maart) ds. Benedikte
L. Bos afwezig

Dinsdag 25 februari (t/m dinsdag 2 maart)
ds. Benedikte L. Bos is afwezig in verband met een reis naar

Woensdag 26 februari

Madras in India. U kunt in urgente gevallen contact opnemen met

19.30 Aswoensdagviering in St.

de scriba, Teun de Haan (06-53405671, of
teun.de.haan@kpnmail.nl). De vervangende predikant is ds.

Urbanuskerk, ds. Anneke
Buitenbos en pastor Eugene

Anneke Buitenbos.

Brussee
Zondag 1 maart
10.00 u. kerkdienst Amstelkerk,
ds. Anneke Buitenbos, thema:

Woensdag 26 februari: Aswoensdagviering
St. Urbanuskerk: 19.30 u. Aswoensdag is het begin van de

"Hij vertrouwt je toe aan zijn
engelen, die over je waken waar

veertigdagentijd. Ieder die dat wil wordt op zijn of haar voorhoofd

je ook gaat.”

getekend met een kruisje van as, gemaakt van de verbrande
palmtakken die uitgedeeld zijn op Palmzondag vorig jaar. De as is
teken van vergankelijkheid en geeft aan dat wij uit aarde genomen

Woensdag 4 maart
10.00 u. zanguurtje in huize

zijn en van God de levensadem ingeblazen hebben gekregen

Theresia

(Gen. 2:7). De Aswoensdagviering is een boeteviering, waarin we
18.30 u. sobere maaltijd in de

vergeving vragen voor wat we fout hebben gedaan en aangeven
afhankelijk te zijn van de genade van God. Tevens zullen we

pastorie van de St. Urbanuskerk

‘loslaatbriefjes’ verbranden, briefjes waarop ieder die dat wil kan
schrijven wat hij of zij letterlijk en figuurlijk willen loslaten in de
veertigdagentijd: dingen die ons op een negatieve manier

Zondag 8 maart
10.00 u. kerkdienst Amstelkerk,
I-Openerdienst, ds. Fred

neerdrukken en kleinmaken. Door daar los van te komen kunnen
we ruimte maken voor God en de medemens.

Omvlee,
thema: Amazing Grace, Elvis
Presley
Maandag 9 maart
10.00 u. en 20.00 uur
bijeenkomst ‘de Bijbel in 1 jaar’

Woensdag 4 maart: sobere maaltijd
Pastorie St. Urbanuskerk: 18.30 u. (Cuyperskamer). Deze maaltijd
zal bestaan uit soep en brood. De kosten, €7.50 p.p., graag
contant te voldoen, zijn bestemd voor de gezondheidszorg voor
kinderen in Pakistan.
U bent van harte welkom om uw maag en hart te laten vullen!
kerken of per email naar: Urbanusparochie@xs4all.nl of naar Adri
Burger: a.burger-degeus@planet.nl

Zondag 8 maart: I-Openerdienst
Kerkdienst Amstelkerk, 10.00 uur. Deze I-Openerdienst is een
Elvis-gospeldienst met de titel Amazing Grace. 'Elvisdominee'
Fred Omvlee gaat dan voor. We horen we het levensverhaal van
Elvis Presley met enkele van zijn grootste hits. En we horen en
zingen samen veel Elvis-gospels. Verder is het ook een I-Opener
zoals u gewend bent met toepasselijke Bijbellezing, gebed en
bekende meezing-liederen.
Woensdag 11 maart: Lam Gods-meditatie
St. Urbanuskerk, 20.00 u. De beeldmeditatie zal gaan over het
Lam Gods zoals dat op het plafond van de Urbanuskerk te zien is.
Toekomstplannen Amstelkerk
Vanaf april gaat Sylvia Dubbeldam aan de slag met onze koers
voor de komende jaren. Belangstelling om in een werkgroep
hieraan mee te werken? Dan doet ze graag een beroep op je.
Aanmelden (bij voorkeur voor 15 maart) kan via
sylviadubbeldam@hotmail.com
Het doel van de Nieuwsbrief is om de leden van de Amstelkerk
langs digitale weg te informeren over de activiteiten van de
gemeente.
De Nieuwsbrief beperkt zich tot korte mededelingen en komt
iedere 14 dagen uit op donderdag en heeft een eigen functie
naast het kerkblad nieuwStroom.
De redactie bestaat uit Benedikte L. Bos, Coriene Inia en
Christiaan Schneider met technische ondersteuning van Jeroen
Honingh.

Website

10.00 u. 80+-verjaardag in
Amstelstroom
20.00 u. Lam Gods-meditatie in
de St. Urbanuskerk

U kunt zich opgeven via een inschrijfformulier achterin beide

Facebook

Woensdag 11 maart

Email

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
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