Nieuwsbrief 28 april 2022

Kerkdiensten
Zondag 1 mei en zondag 8 mei zal ds. Benedikte L. Bos voorgaan in de Amstelkerk. In de Waver is
aanstaande zondag 1 mei ook een dienst en daar zal voorgaan dhr. J. Buchner.
Gemeente-avond 3 mei
Goed nieuws! Na 2 jaar beperkingen kunnen we weer allerlei kerkelijke activiteiten starten. Niet
alleen de kerkdiensten met weer veel kerkgangers, zangkoor etc., maar ook de andere activiteiten
mogen weer.
In dat kader willen we graag een gemeente-avond houden.
Het doel van de avond is u als gemeente informeren en met u van gedachten wisselen over
diverse zaken van nu en de afgelopen 2 jaar. Bijvoorbeeld: terugblik op de corona-periode, hoe
gaan we verder met het nieuwe beleidskader, de nieuwe inrichting van de kerk (stoelen, beamer),
nieuwe en weer gestarte activiteiten. We denken dat er na zo’n veelbewogen tijd genoeg te
bespreken is!
Reserveert u dus vast in de agenda: dinsdag 3 mei, 20.00 u in Amstelstroom.
Vanaf 19.45 inloop met koffie en thee, en na afloop is er natuurlijk nog een drankje en kunnen we
nog wat met elkaar napraten.
Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg
Koninklijke onderscheiding
Afgelopen dinsdag 26 april is Sophie Wagenaar-Hottentot verrast met een koninklijke
onderscheiding, lid in de orde van Oranje Nassau. Zij heeft deze waardering gekregen voor haar
tomeloze inzet voor diverse goede doelen, waaronder De Tulp, de Zonnebloem en het KWF.
Uiteraard mogen we het kerkenwerk niet vergeten, meer dan 40 jaar lid van de contactgroep en
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altijd klaar staan voor iedereen. Er zijn in loop van die tijd honderden bezoeken gebracht aan de
mensen binnen onze gemeente en nog veel meer zelf gemaakte kaartjes verstuurd. Vooral in de
corona periode werd dit door heel veel mensen zeer gewaardeerd.
Sophie, van harte gefeliciteerd !

Open Deur-gesprekskring
Een nieuwe, maandelijkse gesprekskring binnen onze kerkelijke gemeente! In het komende
kerkblad nieuwStroom meer info, maar voor nu:
Open Deur is een maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de
kerken. Elke maand wordt een ander thema belicht in het tijdschrift.
De bedoeling van deze gespreksgroep is dat we aansluiten bij het thema van het tijdschrift. Maar…
u hoeft het tijdschrift niet gelezen te hebben om mee te kunnen doen. De gespreksleider is lid van
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de taakgroep pastoraat en zal zo nodig kopieën uitdelen.
De eerste keer dat deze gespreksgroep samenkomt gaat het over ‘bomen’. Bomen maken indruk op

mensen door hun leeftijd, hun kracht en hun schoonheid. Ze lijken hemel en aarde met elkaar te
verbinden, met hun wortels die on de aarde, hun takken tot hoog in de lucht. Bomen staan
symbool voor het leven (denk aan de levensboom). En we hebben allemaal een ‘stamboom’. Er
zijn bekende Bijbelse bomen: de olijfboom, de ceder, de vijgenboom. Bomen hebben we hard
nodig in strijd tegen de klimaatverandering. Kortom: genoeg gespreksonderwerpen over dit ene
thema! Welkom, opgeven is niet nodig.
1e bijeenkomst gesprekskring Open Deur onderwerp ‘Bomen’
op dinsdag 3 mei 2022
van 16.00 uur tot ongeveer 17.15 uur
gespreksleider: ds. Benedikte L. Bos

(Een jaar verbleef Van Gogh in een psychiatrische kliniek in Frankrijk, waar hij rust vond in de
olijfgaarden. Vijftien van die schilderijen zijn nu bijeen in het Van Gogh Museum t/m 12 juni 2022)
Filmmiddag in Amstelstroom
Op zondag 24 april is in Amstelstroom de film “The two popes” vertoond. Het was de eerste keer
dat er in structurele vorm na Corona op zondagmiddag een evenement is georganiseerd. De
evenementen commissie probeert dit elke maand te doen. Filmmiddag, historische lezingen,
gezellige middag onder het genot van een hapje en een drankje. Op deze middag waren veertien
mensen aanwezig. Een fijne middag met een leuke film en goede gesprekken gevoerd. Zeker voor
herhaling vatbaar. In het kader van de maandelijkse evenementen zal er op 29 mei een lezing
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gehouden worden over de grafstenen in de Amstelkerk. Meer hierover kunt u vinden in
nieuwStroom en op de website. https://www.amstelkerk.net/
Benefietconcert voor Oekraïne “Muziek tegen de waanzin”
Op zaterdag 14 mei om 19.30 uur zal in de Amstelkerk een benefietconcert worden gehouden
voor Oekraïne. Ook hierover kunt u meer vinden in nieuwStroom en op de website.
https://www.amstelkerk.net/

Collecte diaconie
In de maand mei willen we de diaconale collecte bestemmen voor het Hospice Zuider-Amstel.
Sinds mei 2021 is het Hospice aan de Theresiastraat geopend. Door deskundige zorg van
verplegend personeel en vrijwilligers wordt er geprobeerd om een prettige, warme en veilige
omgeving te bieden. Een plek waar mensen in hun laatste levensfase de kans krijgen in alle rust en
op hun eigen gekozen manier met hun naasten door te brengen en afscheid te nemen.
In de eerste jaren is het Hospice volledig afhankelijk van donaties, giften en andere bijdragen. Pas
in het derde jaar kunnen ze rekenen op subsidies. Uw bijdrage kunt u overmaken op het
rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98 o.v.v. Hospice Zuider-Amstel
https://www.hospice-zuideramstel.nl/

Collecte kerk en giften Amstelkerk
U kunt gebruik maken van een overboeking naar NL 81 RABO 0351 8036 29 tnv Prot. Gem. te
Ouderkerk. Het is eenvoudiger om de nieuwe QR-code met uw camera te scannen.
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Leeskring
De leeskring leest voor dinsdag 17 mei van Nelleke Noordervliet, Wij kunnen dit. Uitgegeven door
Atlas Contact.
Een nieuwe liefde rond je veertigste? Het is gedoe. Het is riskant. Allebei voorzien van een
verleden, behept met gewoonten, gehard door teleurstellingen en dan opnieuw beginnen alsof
het niets is? Helen en Leo spreken af blanco te beginnen. Het verleden bestaat niet. Alleen het
heden telt. Maar het verleden laat zich niet wegmoffelen. Zowel de liefde als de misverstanden
bloeien op. Liefde – kunnen ze het?
Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) schrijft naast romans en verhalen ook voor Trouw en OVT.
In 2018 won ze de Constantijn Huygens-prijs voor haar gehele oeuvre. In dit boek beschrijft zij met
humor, inzicht en groot gevoel voor detail de liefdesperikelen van Helen en Leo in een roman die
zich afspeelt tegen de achtergrond van Rotterdam en New York.
We komen bij elkaar op dinsdag 17 mei om 14.00 uur bij Maaike Nagel, Ronde Hoep West 27.
Informatie en aanmelden: Diana Berendsen, e-mail: berendsenvangelderen@hetnet.nl

Vakantie predikant
De vakantie van onze predikant, Benedikte L. Bos, is van 9 mei tot en met 6 juni en ds. Anneke
Buitenbos (06-44176082) zal haar vervangen waar nodig. U kunt natuurlijk ook altijd contact
opnemen met de scriba, Teun de Haan (06-53405671).
Autodienst
Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te worden bij
onderstaande chauffeurs.
Zondag
Zondag

1 mei
8 mei

Henk Worm
Johan van Andel

020-4961479
06-49384239

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smith, gertsmith57@gmail.com
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Kopij nieuwsbrief
inleverdatum
9 mei
23 mei

uitgave datum
12 mei
26 mei

Kalender
Zondag 1 mei
10.00 uur, Amstelkerk
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
thema: de liefde (en de haan op de kerktoren)
Dinsdag 3 mei
16.00 uur, Amstelstroom
Open Deur-gesprekskring
gespreksleider: ds. Benedikte L. Bos
Dinsdag 3 mei
Gemeente avond
20.00 uur, Amstelstroom
(inloop 19.45 uur)
Woensdag 4 en 11 mei
8.45 uur, Amstelkerk
woensdagochtendgebed
Zondag 8 mei
10.00 uur, Amstelkerk
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
thema: gij zult niet echtbreken
Zaterdag 14 mei
Benefietconcert voor Oekraïne
19.30 uur, Amstelkerk
zie NieuwStroom en website
Dinsdag 24 mei
Bijbelwerkplaats
20.00 uur, Amstelstroom
Zondag 29 mei
15.00 uur, Amstelkerk
dhr. W. van Bloemen
lezing over grafstenen
in de Amstelkerk
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Zondag 26 juni
Gezellige gemeentemiddag
in of achter de Amstelkerk
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