ELTHETOKERK AMSTERDAM OOST
SEIZOENSKALENDER 2019 – 2020
Hieronder worden kort de verschillende activiteiten en vieringen geïntroduceerd en
omschreven, gevolgd door een chronologisch overzicht van de data. We hopen van harte dat
iedereen zijn of haar weg kan vinden in het aanbod en we wensen elkaar een mooi en gezegend
seizoen toe!
DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
Bij deze activiteiten moet u denken aan doorgaande, wekelijkse en maandelijkse activiteiten zoals de
zondagse vieringen, de koffie-ochtenden, Replay, inloop Diaconaal Centrum, de rommelmarkt en het
avondgebed. Ze staan op een aparte flyer vermeld.

WIJZE WOENSDAGEN
In 5 series van drie avonden (Ia, Ib, Ic, etc.) gaan we met elkaar de bijbel lezen. Het is in deze opzet ook
mogelijk om enkel een keer een serie van drie avonden mee te doen. Schuif gerust eens aan!
I
II
III
IV
V

‘Gods lieveling’?... Het verhaal van Ismaël en Isaak (Genesis)
‘Een onfatsoenlijk voorstel’… Het verhaal van Ruth (Ruth)
‘De verongelijkte dominee’… Het verhaal van Jona (Jona)
‘Rebel en dwarsdenker’… Over de passie van Jezus (Matteüs)
‘Love is in the air’… Over liefdespoëzie in de bijbel (Hooglied)

INSPIRATIE AVONDEN
4x per jaar organiseren we als Eltheto een interactieve thema-avond. Anders dan voorgaande jaren
doen we dit nadrukkelijker samen met partners uit ons netwerk in de buurt. Ook anders is dat we de
avonden met een maaltijd beginnen. Onder voorbehoud de thema’s hieronder, nadere info volgt.





Inspiratie avond 1 - ‘Creatief in gesprek’… samen met ‘Building Conversations’
Inspiratie avond 2 - ‘FOMO en stress...’ samen met betrokken buurtbewoners
Inspiratie avond 3 - ‘Liefde in de Javastraat’ samen met buren van de Javastraat
Inspiratie avond 4 - ‘Geloven in Oost’ samen met moslims

KERKELIJK JAAR
De volgende activiteiten en vieringen horen bij het kerkelijk jaar en zijn een aparte vermelding
waard:
Eeuwigheidszondag – we noemen de namen en gedenken van wie ons ontvallen zijn
Adventszondagen – we zien kaars voor kaars het licht van de Goede Boodschap naderen
Kinderkerstfeest – een vrolijk kerstfeest met veel kinderen uit de buurt!
Eerste kerstdag – viering in de Eltheto met kribbe en Kind
Kerst Inn – gezellige en heerlijke buurtmaaltijd verzorgd door vele handen uit de gemeente
Aswoensdag – we zijn te gast in de Gerardus Majella

Palmpasen – een viering met een vrolijke optocht door de kinderen met palmpasenstokken
Start stille week – met een eenvoudige maaltijd bezinnen we ons op de week die komt
Passiemiddag – met lunch, overdenking, zang en crea
Witte Donderdag – we vieren ingetogen het laatste avondmaal in de Eltheto, met de Muiderkerk
Goede Vrijdag – we zijn te gast bij de Muiderkerk voor de passielezing met muziek en
(samen)zang
Stille Zaterdag – vesper in de Muiderkerk
Paaszondag – Hij is opgestaan! We begroeten het Licht met binnendragen van de nieuwe
paaskaars
Pinksteren – met andere kerken in Oost vieren we een veelkleurig en vrolijk Feest van de Geest

ALTERNATIEVE VIERINGEN
Onze alternatieve vieringen zijn zogenaamde ‘lekenvieringen’, dat wil zeggen dat de dienst niet geleid
wordt door een predikant. De vieringen kenmerken zich door ruimte voor interactie, een persoonlijke
insteek vanuit de lekenvoorganger(s), het uitproberen van andere vormen van liturgie (Godly Play,
kliederkerk, …), koffie vooraf en een gezamenlijke maaltijd na de dienst. Koffie staat 10u klaar, de
viering begint om 10.30.

OVERIG
De ondergenoemde activiteiten en vieringen zijn ook van harte aanbevolen! De lijst is niet compleet.
Zo zijn er evenementen als het Indische Buurt Festival waarvan de data nog niet bekend zijn.
Startzondag – de zomer ligt achter ons en we richten ons op het seizoen dat voor ons ligt
Welkomstdiner nieuwe mensen Eltheto – voor wie zijn of haar weg aan het vinden is in onze
kerk, van harte welkom!!
Kerkproeverij – we doen dit jaar voor het eerst mee met dit landelijke initiatief
Gelofteviering Leefgemeenschap – een avondviering waarin de leden van de leefgemeenschap
hun gelofte jaarlijks bekrachtigen in de kring van de gemeente, iedereen is welkom!
Gezamenlijke dienst Gerardus Majella – oecumenische viering bij de start van de week van
gebed voor de eenheid van de kerken
Vrijheidsmaaltijd bevrijdingsdag – we bieden een maaltijd aan in LT, in gezamenlijkheid met
initiatieven in de buurt
Gevangenenzondag – onder leiding van ds. Ben van Veen, gevangenispredikant verbonden met
onze gemeente
Optreden Deliverance – de laatste dinsdagavond voor kerst is het raak! Gospelkoor Deliverance
geeft dan een concert in de Eltheto
CWN voorjaarsconventie – een aantal gemeenteleden gaat elk jaar naar de voorjaarsconventie
van het CWN in het hemelvaart weekend
Gemeentedag – elke twee jaar een gemeenteweekend met overnachting en het jaar ertussen
een enkele dag, dit jaar een dag met veel ruimte voor spel en ontmoeting
Buurtcamping - wie slaat ook een tent(je) op in het Flevopark? Als Eltheto vinden we het
waardevol daar present te zijn.

DE ACTIVITEITEN IN DE AGENDA
Hieronder een chronologisch overzicht van de activiteiten zoals ze nu ingepland zijn. Voor een digitale
en actuele versie van deze agenda kunt u de QR code scannen met uw smartphone (Google Calendar).
Op de gesloten Facebookpagina ‘Elthetogangers’ en via de site elthetokerkamsterdam.nl kunt u
updates en actuele informatie vinden over deze activiteiten en op de hoogte blijven van het reilen en
zeilen in de gemeente.
DATUM

ACTIVITEIT

Zo 1 sept 2019 | 10.00u

Startzondag seizoen 2019-2020

Wo 4 sept 2019 | 20.00u

Wijze Woensdag Ia

Zo 8 sept 2019 | 10.00u

Alternatieve viering (10.00u koffie, aanvang viering 10.30u)

Ma 16 sept 2019 | 18.00u

Welkomstdiner nieuwe mensen Eltheto

Wo 18 sept 2019 | 20.00u

Wijze Woensdag Ib

Zo 29 sept 2019 | 10.00u

Kerkproeverij

Wo 2 okt 2019 | 20.00u

Wijze Woensdag Ic

Ma 7 okt 2019 | 20.00u

Inspiratie avond 1 (met maaltijd vooraf om 18.00u)

Zo 27 okt 2019 | 20.00u

Gelofteviering Leefgemeenschap

Wo 13 nov 2019 | 20.00u

Wijze Woensdag IIa

Wo 27 nov 2019 | 20.00u

Wijze Woensdag IIb

Zo 24 nov 2019 | 10.00u

Eeuwigheidszondag (herdenking overledenen)

Zo 1 dec 2019 | 10.00u

Eerste zondag van Advent

Wo 4 dec 2019 | 20.00u

Inspiratie avond 2 (met maaltijd vooraf om 18.00u)

Zo 8 dec 2019 | 10.00u

Alternatieve viering

Wo 11 dec 2019 | 20.00u

Wijze Woensdag IIc

Di 17 dec 2019 | avond

Optreden ‘Deliverance’ in de Eltheto

Di 24 dec 2019 | 15.30u

Kinderkerstfeest (tijd aanvang onder voorbehoud)

Wo 25 dec 2019 | 10.00u

Eerste kerstdag

Do 26 dec 2019 | 17.00u

Kerst Inn

Wo 8 jan 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag IIIa

Zo 19 jan 2020 | 10.00u

Oecumenische viering met Gerardus Majella (in de Eltheto)

Wo 22 jan 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag IIIb

Wo 5 feb 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag IIIc

Zo 9 feb 2020 | 10.00u

Alternatieve viering

Wo 12 feb 2020 | 20.00u

Inspiratie avond 3 (met maaltijd vooraf om 18.00u)

Wo 26 feb 2020 | 19.30u

Aswoensdag viering in de Gerardus Majella

Wo 4 mrt 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag IVa

Wo 18 mrt 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag IVb

Wo 1 apr 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag IVc

Zo 5 apr 2020 | 10.00u

Palmpasen

Ma 6 apr 2020 | 18.00u

Start Stille Week

Wo 8 apr 2020 | 12.30u

Passiemiddag

Do 9 apr 2020 | 20.00u

Witte Donderdag, avondmaalsviering Elthetokerk

Vr 10 apr 2020 | 20.00u

Goede Vrijdag, passielezing Muiderkerk

Za 11 apr 2020 | 21.00u

Stille Zaterdag, vesper Muiderkerk

Zo 12 apr 2020 | 10.00u

Paaszondag, viering Elthetokerk

Wo 15 apr 2020 | 20.00u

Inspiratie avond 4 (met maaltijd vooraf om 18.00u)

Zo 19 apr 2020 | 10.00u

Alternatieve viering (10.00u koffie, aanvang viering 10.30u)

Di 5 mei 2020 | ??.??u

Vrijheidsmaaltijd (Bevrijdingsdag)

Zo 10 mei 2020 | 10.00u

Gevangenenzondag (olv ds. Ben van Veen)

Wo 20 mei – Zo 24 mei

CWN voorjaarsconventie (Hemelvaartsweekend)

Zo 31 mei 2020 | 10.30?

Pinksteren (ism kerken in Oost)

Wo 3 jun 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag Va

Za 6 jun 2020 | ??.??u

Gemeentedag (tijden worden nader gecommuniceerd)

Wo 10 jun 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag Vb

Wo 24 jun 2020 | 20.00u

Wijze Woensdag Vc

Vr 3 jul – Zo 5 jul 2020

Buurtcamping in het Flevopark
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