Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Zondag 31 januari 2016
Bethel bijzonder dienst

Vertrouwen
Als je alles
loslaat
heb je
twee handen vrij
om de toekomst
te grijpen

Bethje
De kaarsen worden aangestoken
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Inleiding en welkom
De woordenwinkel deel 1
‘Vertrouwen is de basis’
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Wij zingen 791

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Steun
V.:
g.:
V.:
g.:

in de rug:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.:
De Heer zij met u
g.:
ook met u zij de Heer!
We gaan zitten
Band: “Suzanne” van Herman van Veen
Gebed
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Wij zingen: ‘Ik zal er zijn’
tekst Coot van Doesburgh; wijs 'Kumbaya'

2.
Als je niets vertrouwt, 'k zal er zijn.
Niemand van je houdt, 'k zal er zijn.
Lijkt de wereld koud, 'k zal er zijn.
Ik zal er echt altijd zijn.

3.
Als je vriendschap wilt, 'k zal er zijn.
Niets je honger stilt, 'k zal er zijn.
Wil je opgetild, 'k zal er zijn.
Ik zal er echt altijd zijn.

De woordenwinkel deel 2:
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Band: “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij
Het woord wordt gelezen uit Genesis 12: 1-9 en
Matteüs 14: 22-33
Band: “Leun op mij” van Ruth Jacott
De woordenwinkel deel 3:
Woorden ter overdenking
Wij zingen: ‘Geef me even stil de Tijd’
tekst Coot van Doesburgh; wijs (gezang 483)
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2.
Laat me even nu alleen
want dat heb ik nodig.
Even niemand om me heen,
veel is overbodig.
Heel bewust,
nu wat rust.
Wil je dat beloven
dit kom ik te boven.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
De woordenwinkel deel 4
Vertrouwmoment

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
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Band: “Schouder aan schouder” van Marco Borsato en Guus Meeuwis
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
Tijdens de collecte de Band: “You’ve got a friend”.
Wij zingen 247

2.
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3.
Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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Zending en zegen
G.: gezongen amen

******
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
staat er koffie en limonade klaar.

Medewerkenden:
Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg.
En verder: Marchienus Siegers, Martine Dortland, Loes van Hutten en Rianne van Dorp.
Band ‘je zal het maar in Huis hebben’
MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld
Wijkkas (koffie, drukwerk): ING bank NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: ING bank nr. NL62 INGB 0005344105
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 31 januari
Tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 1 februari
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Basiscatechese groep 7 en 8

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 2 februari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur
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Woensdag 3 februari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Moderamen

18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 4 februari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 5 februari
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 6 februari
Oud papier Goudenregenstraat
Bethel Vrouwen Zingen:
deelnemers
uitvoering voor publiek

08.30 - 12.00 uur
13.30 uur
16.30 uur

VOEDSELBANKACTIE
Steeds vaker wordt er een beroep op de Voedselbank gedaan om mensen die tijdelijk
niet helemaal in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een steuntje in de rug te geven
door middel van een voedselpakket. Omdat er steeds meer aanvragen zijn en de
voedselproducenten steeds economischer voeding produceren, wordt de spoeling dun.
In navolging van een paar plaatselijke kerken gaan wij daarom elke eerste zondag van
de maand artikelen inzamelen voor de Vlaardingse Voedselbank, artikelen waarmee zij
de voedselpakketten kunnen aanvullen.
Dit zal iedere maand een ander artikel zijn.
Op 7 februari willen wij van u graag een literblik fruit in ontvangst nemen.
U kunt dit artikel achterlaten in de dozen bij de ingang van de kerk.
Het zou heel fijn zijn wanneer u hieraan wilt meewerken.
Alles komt ten goede aan onze eigen Vlaardingse Voedselbank.
Meer informatie: Jos van den Boogert, 06-38315155
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