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Nieuwsbrief 16 maart 2023 Paaseditie

Kerkdiensten zondag 19 en 26 maart

De vierde en vijfde zondag van de veertigdagentijd. Voorganger is onze predikant ds.
Benedikte Bos. In de dienst van zondag 26 maart zal bevestiging van Gert Post in het
ambt van ouderling, met de taak van kerkrentmeester, plaatsvinden.

Kerkdienst zondag 2 april

Palmpasen! Voorganger in de Amstelkerk is ds. Ruben van Zwieten.
In de Waver gaat voor dhr. H. Dornseiffen.

https://mailchi.mp/213497b882bc/nieuwsbrief-amstelkerk-8116263?e=[UNIQID]


Avondgebeden in de Stille week

Maandag 3 en dinsdag 4 april om 19.30 uur in de Amstelkerk. Voorganger ds.
Benedikte Bos.

The Passion

Woensdag 5 april om 20.30 uur The Passion op het Kampje.

Kerkdiensten tot aan Pasen

Witte donderdag 6 april vanaf 16.30 uur Gemeente-Seider-Avondmaal in Amstelkerk
Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur
Stille Zaterdag 8 april om 21.00 uur Paaswakedienst
PASENzondag 9 april om 10.00 uur. In alle diensten gaat ds. Benedikte Bos voor.

Tweede actie in de 40-dagentijd

Op zondagmiddag 26 maart vanaf 15.00 uur kunt u genieten van een High Tea in
Amstelstroom.
Dit jaar dus geen diner maar ’s middags genieten van heerlijke hapjes.
De kosten hiervan zijn € 25,-. Meld u aan voor deze gezellige middag op:
diner@amstelkerk.net of whatsapp naar: 06 5313 2538 (Jeannette Vader) Graag
vermelden wanneer u geen vis eet.
Hartelijke groet,
Peter Roos, Lianne de Jong, Lyda Mul, Giza Warner, Wilna Crielaard en Jeannette
Vader
Zie verder www.amstelkerk.net

mailto:diner@amstelkerk.net?subject=High%20Tea&body=null
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Agenda tot Pasen

zondag 19 maart, 10.00 uur, 4e zondag van de 40-dagentijd
zondag 26 maart, 10.00 uur, 5e zondag van de 40-dagentijd
zondag 26 maart, 15.00 uur, High Tea* voor Tulip Garden
zondag 2 april, 10.00 uur, Palmpasendienst
maandag 3 april, 19.30 uur, avondgebed
dinsdag 4 april, 19.30 uur, avondgebed
woensdag 5 april, 20.30 uur, uitvoering The Passion op het Kampje
donderdag 6 april, inloop 16.30 uur aanvang 17.30 uur Witte Donderdag**
vrijdag 7 april, 19.30 uur, Goede Vrijdagdienst
zaterdag 8 april, 21.00 uur, Stille Zaterdagviering
zondag 9 april, 10.00 uur, Paasdienst

* voor de High Tea graag aanmelden bij Jeannette Vader (06 5313 2538)
** voor de maaltijd op Witte Donderdag graag aanmelden bij Martin de Groot
(mdgroot01@lentiz.nl) of Ingrid van der Neut (06-46088572,
ingridvanderneut@gmail.com)

5 april: The Passion op het Kampje

Op woensdag 5 april 2023 om 20:30 wordt voor de tweede keer The Passion
opgevoerd in Ouderkerk aan de Amstel. Een productie voor en door Ouderkerkers.
Met een 10-koppige Passionband, de 30 leden van koor Elckerlyc en maar liefst 70
dansers van dansschool DCF wordt het weer een spektakel wat je niet mag missen.
In 2017 is er ook een Passion opgevoerd en het evenement is zodanig enthousiast
ontvangen dat er gevraagd werd of dit een opvolging kon krijgen. Na twee keer uitstel
door Corona gaat het in 2023 dan weer echt gebeuren. Het verhaal van lang geleden
maar nog steeds actueel.

De Passion kennen we van televisie, maar dus ook van dichterbij huis. De Passion is
een moderne productie in muziek, beeld en dans, waarin op een eigentijdse wijze
stilgestaan wordt bij het lijden en sterven van Jezus. Het verhaal wil laten zien en
horen dat er altijd hoop is, ook al lijkt die ver weg.
Het is ook een heel bijzondere ervaring om het Passieverhaal in nieuwe woorden,
nieuwe beelden en muziek in eigen omgeving mee te maken. Het is een verhaal, dat
iedereen aanspreekt, zowel gelovigen als anderen. De Passion probeert al die
mensen met elkaar te verbinden.

Veertien muzieknummers worden aan elkaar verbonden door de twee vertellers Ingrid
Jansen en Ron Blaauw. De scènes zijn geschreven door Benedikte Bos en Eugène
Brussee. Dirigent is Laurens de Boer, arrangeur Edwin Saan.
En er zijn twee solisten: Jenny van de Wateringen en Danilo. Verder is er een video
ondersteuning.
Een vast onderdeel is uiteraard de tocht met het kruis. En dat alles tegen het unieke
decor van de Amstelkerk. Iedereen is welkom!

woensdag 5 april 2023
20.30 uur t Kampje
toegang gratis

6 april, een bijzondere Witte Donderdag-viering
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Op Witte Donderdag, 6 april, hebben we een gemeentemaaltijd met de viering van het
Avondmaal. De ouderen zijn persoonlijk uitgenodigd, voor de anderen: weet je
welkom door dit bericht! Hoe gaat alles in z’n werk die dag?!

We komen op Witte Donderdag samen in de Amstelkerk. Die zal er heel anders
uitzien dan bij een reguliere kerkdienst. Er staan namelijk lange tafels met stoelen
klaar om samen aan tafel te kunnen gaan. We verwelkomen ieder tussen 16.30 uur en
17.25 uur informeel met een hapje en een drankje. Om 17.30 begint de Witte
Donderdagviering en we zitten daarbij aan die lange tafels. Een dienst waarin we -
zoals gebruikelijk - zingen onder leiding van Eric Jan Joosse. Ds. Benedikte Bos zal
iets vertellen over de Seidermaaltijd en we vieren onder leiding van de diakenen het
Heilig Avondmaal. Rond 18.15 is de kerkdienst afgelopen. Daarna is er - nog steeds
aan die lange tafels - een eenvoudige broodmaaltijd. Rond 19.15 ronden we de
maaltijd af met een kopje koffie/thee. Tot slot is er nog een lied, de gebeden en de
zegen. Het samenzijn is dan uiterlijk 20.00 afgelopen.

Deze Seider-Avondmaal-gemeentemaaltijd is bestemd voor alle leeftijden. Sterker
nog: de dienst is met name gericht op jeugdigen, uiteraard zonder ‘kinderachtig’ te
doen. Maar net zoals veel volwassenen het kinderverhaal in de kerk aantrekkelijk
vinden, zo maken we van de dienst ook een viering die alle leeftijden aanspreekt.
De oudere gemeenteleden zullen persoonlijk uitgenodigd worden door leden van wat
eens de contactgroep was. De Open Vensterdag (viering van Witte Donderdag met
80+-ers) vervalt daarmee dit jaar.

Aangezien we er -ook- een gemeentemaaltijd van maken is het fijn als je je aanmeldt,
dan weten we hoeveel broodjes we moeten smeren. Opgave kan bij Ingrid van der
Neut (06-46088572, ingridvanderneut@gmail.com)

Gastvrije kerk gaat weer van start!

Het is weer zover: de Amstelkerk gooit ook dit zomerseizoen weer zijn deuren open
met Gastvrije Kerk. Op de meeste zondagmiddagen tussen begin mei en eind
augustus is de kerk open tussen 13.00-16.00 uur. Voor de gastvrouwen en -heren
hebben we de aanwezigheid ingedeeld in blokjes van nooit meer dan 1 ½ uur (van
13.00-14.30 uur en van 14.30-16.00 uur).
Vindt u het leuk om onze prachtige kerk te laten zien aan voorbijgangers, toeristen,
wielrenners, uit talrijke landen, verhalen te beluisteren, gesprekken te voeren?
Meedoen, meelopen met een ervaren gastvrouw of -heer in dit nieuwe seizoen?
Meld u aan bij Beppie Hagen (06 4433 8531) of Marcel Bos (marcelbos@scolix.nl)!
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27 maart - 30 maart
10 april - 13 april
nieuwsbriefredactie@amstelk
erk.net

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.
De QR-code die u regelmatig ziet in de presentatie in de kerk
en in het kerkblad, is van de kerkrentmeesters. De diaconie
heeft geen QR-code omdat de doelen vaak wisselen.
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