
Nieuwsbrief 19 januari 2023

Kerkdienst zondag 22 januari
Ondanks andere berichtgeving zal de oecumenische dienst om
10.00 uur in de Amstelkerk (ipv de St. Urbanuskerk) plaatsvinden.
Voorgangers zijn ds. Benedikte L. Bos en pastor Eugène Brussee.
Thema: “Doe goed, zoek recht.”
Na de dienst is er gelegenheid tot het schrijven van brieven voor
Amnesty International.

Kerkdienst zondag 29 januari
Deze zondag gaat voor ds. Benedikte Bos op de gebruikelijke tijd. In deze dienst zal bevestiging en 
afscheid van ambtsdragers plaatsvinden.
Er is ook een Waverdienst waarin voorgaat dhr. H. Dornseiffen

Storing voorbij
Na heel veel speurwerk lijken de technische problemen met de uitzending van de diensten rond 
kerst opgelost. Op 8 en 15 januari ging het goed. U wilt niet weten door hoeveel mensen er hard aan
is gewerkt. En het werkt. En nu maar hopen dat het zo blijft.

Nieuwe ambtsdragers
Januari is altijd de maand van de wisseling van de wacht in de kerkenraad. We zijn heel blij dat we u 
kunnen melden dat er ook dit jaar weer mensen uit onze gemeente zijn die we mogen bevestigen in 
een ambt of die als taaklid willen bijdragen aan het kerkenwerk.
Friederike Bakker zal worden bevestigd in het ambt van diaken, nadat zij 8 jaar jeugdouderling is 
geweest. Gert Post zal worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Hij werkt al 
langere tijd voor het college van kerkrentmeesters. 
Op zondag 29 januari vindt de bevestiging van nieuwe ambtsdragers plaats en worden de nieuwe 
mensen met een taak voorgesteld. Na de dienst zullen we in Amstelstroom, onder het genot van een
kopje koffie met iets lekkers, de mensen die hun taken neerleggen bedanken. 
Mochten er bezwaren zijn jegens de aan te stellen ambtsdragers, dan kunt u dat uiterlijk 21 januari 
bij de kerkenraad kenbaar maken. 
Namens de kerkenraad, Caroline Sonnenberg, voorzitter

Zondagmiddaglezing
Aanstaande zondag houdt Dick Backer in De Amstelstroom een lezing over:
Het transport over de Amstel door de eeuwen heen.
Datum: zondag 22 januari 2023
Aanvang: 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur), toegang gratis. Lees meer op
de website www.amstelkerk.net 

Leeskring
We gaan de debuutroman lezen van de Nederlandse schrijfster Gerda
Blees: ‘wij zijn licht.’
Ze heeft hiermee verschillende prijzen gewonnen.
We komen bij elkaar op dinsdag 31 januari om half drie bij Nel Bevelander,
Bankrasweg 6B.
Nieuwe lezers zijn welkom. Je kunt je opgeven bij Riet Harkema, tel 020 233 7472. Lees meer 
www.amstelkerk.net/activiteiten/leeskring/ 

Doelen diaconale collectes in januari

1



De dienst van 22 januari is een oecumenische dienst, waarin gecollecteerd zal worden voor Amnesty 
International. Zondag 29 januari zullen we oog hebben voor de wereldwijde armoede die van ons 
vraagt liefdevol onze rijkdommen te delen.
Alle collectes zijn van harte aanbevolen!
namens de diaconie, Martin de Groot

Actie Kerkbalans 2023
Op 27 januari zal er een voorlopige uitslag zijn van de toegezegde bedragen voor Actie Kerkbalans.
Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat ze ook dit jaar het benodigde bedrag kunnen halen. 
Zoals u begrijpt is er ook dit jaar weer veel onderhoud te doen aan ons mooie kerkgebouw. Later 
zullen we u laten weten hoe de actie is verlopen.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Lidy Habiecht

Autodienst
Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te worden bij Gert Smith, 
autodienst@amstelkerk.net of 06 1395 6487. Zie voor de chauffeurs, de voorlaatste pagina van 
nieuwStroom.

Collecte en giften Amstelkerk
Diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98 t.n.v. Diaconie v/d Protestantse Gemeente te Ouderkerk a/d 
Amstel
College van Kerkrentmeesters:  NL 81 RABO 0351 8036 29 t.n.v. Prot. Gem. te Ouderkerk. 

Kopij nieuwsbrief
Inleverdatum uitgavedatum
30 januari 2 februari
13 februari 16 februari

Kopij nieuwStroom
Inleverdatum 7 februari

Kalender
19 januari
20.00 uur
bij deelnemers aan huis
Gespreksgroep 3 G

22 januari
15.00 uur Amstelstroom
Zondagmiddaglezing

25 januari en 1 februari
8.45 uur Amstelkerk
Woensdagochtendgebed

31 januari
14.30 uur Bankrasweg 6B
Leeskring
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