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Kerkdienst zondag 5 februari, ZWO-dienst Kalender

8 en 15 februari

https://mailchi.mp/6aca96d2e318/nieuwsbrief-amstelkerk-8112851?e=[UNIQID]


Pastor Zwanine Siedenburg gaat voor in deze dienst. Zij vertelt ter
voorbereiding van deze dienst het volgende:
Sinds vier jaar werk ik als pastor bij het Drugspastoraat Amsterdam.
Deze organisatie is opgericht tijdens de periode toen de drugs- en
aidsproblematiek ongecontroleerd groot was. De kerken in
Amsterdam sloegen de handen ineen, en waren present in de
gebieden waar de nood het hoogst was. Inmiddels is de situatie
veranderd drugsgebruik begint normaal te worden en aids is goed
behandelbaar. Het Drugspastoraat moet zichzelf steeds weer
opnieuw uitvinden maar ons doel blijft het ondersteunen waar
mogelijk van de verslaafde mensen. Onder ondersteunen verstaan
wij het voeren van gesprekken door hen op te zoeken in de
inloophuizen of woonvoorzieningen. Wij zoeken met hen naar
betekenis en zin. Door met mensen te praten laten wij hen zichzelf
weer terugvinden en zoeken wij de mens achter het
verslavingsgedrag. Lees verder op onze website

Kerkdienst zondag 12 februari

Deze zondag gaat voor ds. Irene van der Meulen. Zij schrijft: Al jong
was ik gefascineerd door levensvragen en spiritualiteit. Het bracht
me tot een studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
waarna ik ruim 13 jaar predikant ben geweest. In die jaren heb ik
talloze uitvaartdiensten en trouwvieringen begeleid. Juist in dít werk
kwamen mijn talenten en passies op prachtige wijze samen: ik kan
mensen op hun gemak stellen, goed luisteren en met mijn woorden
de kern raken. Ik heb dit deel van het werk altijd met veel liefde
gedaan. In 2020 besloot ik om te stoppen met mijn werk als
predikant en me helemaal toe te leggen op de ritueelbegeleiding.
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Petrus-veertigdagentijdkalender

Op 22 februari start de veertigdagentijd, voor veel mensen een tijd van bezinning. De Petrus-
veertigdagentijd-kalender helpt je om deze periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er
een Bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.
Bestel de kalender nu gratis via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

Een digitale veertigdagen-retraite

https://www.amstelkerk.net/wp-content/uploads/2023/01/Walk-of-Life-en-het-Drugspastoraat-1.pdf
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender


‘Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar’, is de titel van de digitale veertigdagen-retraite.
De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Er zullen net als
voorgaande jaren zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door
jezuïet Wiggert Molenaar.
U kunt u voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een mail met Bijbelteksten, meditatieve
vragen, citaten en gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de veertigdagentijd
intenser te beleven.
Voor meer informatie: Adri Burger (a.burger-degeus@planet.nl; 06-20973682)

Doelen diaconale collectes in februari

De dienst van zondag 5 februari is een ZWO-dienst waarin we zullen inzamelen voor een
wereld- diaconaal ontwikkelingsproject. We zullen in de dienst zelf u hierover informeren.
De giften in de diensten van 12 en 19 februari zullen wij bestemmen voor plaatselijk diaconaal
werk. Ook in onze gemeente Ouderkerk aan de Amstel is aandacht voor mensen die het
moeilijk hebben in deze tijd van groot belang.
De dienst van 26 februari is alweer de eerste dienst in de 40-dagentijd. We volgen en steunen
in die periode de projecten die Kerk in Actie aanbiedt binnen het thema “Uit liefde voor jou”.
Alle collectes zijn van harte aanbevolen!

Actie Kerkbalans 2023

De voorlopige uitkomst van de Actie Kerkbalans is het toegezegde bedrag van € 92.000. De
kerkrentmeesters, en vooral de penningmeester, zijn zeer content!
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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.
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