Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Zondag 6 maart 2016
Dienst in kader van de Geuzenmaand
Bethel bijzonder dienst

Een grens
is eigenlijk
een wens
om
verder te gaan

Bethje
Liturgische schikking
Veertig dagen op weg naar Pasen. Van dood naar leven, van woestijn naar paastuin.
Van los zand naar vruchtbare aarde. Tijd van versobering en inkeer.
We zien glazen bakken die samen een weg zullen verbeelden. Elke week zien we in een
bak een symbool dat aansluit bij de lezing. Er zijn bakken met water. Water, bron van
alle leven.
Water dat als een rode draad door de veertigdagentijd loopt.
De bakken staan op jute ( soberheid en boete) en op een spiegel. Waar spiegelen wij
ons aan? Welke keuzes maken wij?
We horen de gelijkenis van de verloren zoon. Een zoon die door zijn vader –ondanks
alles wat er is voorgevallen- met open armen wordt ontvangen.
We zien een tak, gebogen in de vorm van twee armen, uitgestrekt.
En een bak met roze drijfkaarsjes: in de duisternis gloort het licht van Pasen.
LICHT Armen strekken zich uit
in een lofzang en juichen.
Je verheugen
als leven zich toont
in wat verloren was
als het gevonden wordt.
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De kaarsen worden aangestoken
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Inleiding en welkom
Guus Korpershoek en Gerard Blok:
1A. Klezmer: A. Goldfaden – ‘Rozhinkes mit Mandeln’
1B. Klezmer: Traditional – ‘Halleluya’
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!
Gebed
Wij zingen 1014

2.
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3.
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4.
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
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Geef vrede door, geef haar een kans:
Gesprek met moeder van Loes

een schat om uit te delen.

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Het woord wordt gelezen uit Ruth 1
Guus Korpershoek en Gerard Blok:
Traditional (Negro Spiritual) – ‘Let my people go!’
Het woord wordt gelezen uit Matteüs 2: 13-15 en 19-23
Wij zingen : 828

2.
Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

3.
Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoud.

Overdenking
Guus Korpershoek en Gerard Blok:
Ernest Gold – ‘The Exodus Song’
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Wij zingen met het ad-hoc koor ‘Stel je voor’ (‘Imagine’)
1.
Stel je voor, er zijn geen grenzen,
heel de wereld één groot land,
al die miljarden mensen
samen hand in hand.
Stel je voor, er is alleen maar vrede
en kerst voor iedereen.

2.
Stel je voor, er is geen oorlog
en ook geen wapens meer,
altijd vrede op aarde,
geen bomaanslagen meer.
Stel je voor, er is alleen maar vrede
en kerst voor iedereen.

refr. Misschien zijn wij allen dromers,
staan wij helemaal alleen,
omdat wij kerstfeest willen
voor alle mensen om ons heen
3.
Stel je voor, er is geen onrecht
en ook geen honger meer
voldoende plaats voor mens en dieren,
dromen wij keer op keer.
Stel je voor, er is alleen maar vrede
en kerst voor iedereen.

4.
Stel je voor, er zijn geen grenzen,
alle mensen samen één.
dat is wat wij wensen,
niemand meer alleen.
Stel je voor, er is alleen maar vrede
en kerst voor iedereen.

refr.

AMNESTY

Rusland
Gemeenschapsleider Sergei Nikiforov moet naar alle waarschijnlijkheid
de cel in omdat hij protesteerde tegen de komst van een goudmijn.
China
De Chinese activiste Liu Ping is in juni 2014 veroordeeld tot zesenhalf
jaar gevangenisstraf. Ze zette zich in voor een einde aan de corruptie
in haar land.

Gelukkig ook weer goed nieuws:
Mexico
Yecenia Armenta bedankt Marathonschrijvers: ‘Ik las alle brieven’ Ik las ze allemaal.
Het is opwindend je te realiseren dat er mensen zijn die zich om anderen bekommeren.
En ze kennen me niet eens.’
China
In China zijn Zeng Feiyang en Meng Han vrijgelaten. Ze waren opgepakt voor ‘het
bijeenbrengen van een menigte om de sociale orde te verstoren’. Zeng Feiyang geniet
in de provincie Guangdong, in het zuiden van het land, veel aanzien vanwege zijn inzet
voor het respecteren van arbeidsrechten.

GEBEDEN EN GAVEN
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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.
Guus Korpershoek en Gerard Blok:
Klezmer: M. Takeda – ‘Uri Tzion’

Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
Tijdens de collecte: Guus Korpershoek en Gerard Blok:
Edward Elgar: Salut d'Amour.
Wij zingen
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1.
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal.
Er is een mens die roept om vrede
die mens roept overal.

2.
Er is een huis om in te wonen,
voorbij het dodendal.
Er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. (+ refrein)

Refrein
Jerusalaïm, stad van God
wees voor de mensen een veilig huis,
Jerusalaïm, stad van vrede
breng ons weer thuis.

3.
Er is een tafel om te eten,
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal. (+ refrein)

4.
Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen
dat hoor je overal. (+ refrein)
Zending en zegen
G.: gezongen amen
Guus Korpershoek en Gerard Blok:
Sholom Secunda - Donna
Amitai Ne'eman - Zemer Atik
******
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
staat er koffie en limonade klaar.
Medewerkenden:
Voorganger
En verder
Guus Korpershoek
Gerard Blok

: ds. Guus A.V. Fröberg.
: Marchienus Siegers, Martine Dortland, Loes van Hutten, Rianne
van Dorp en Theo Werner.
: orgel en piano
: viool

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
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Wijkkas (koffie, drukwerk): ING bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas:

ING bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05

Boekenmarkt:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 6 maart
Jeugdkerk
Tienerclub
Taizédienst in de Bethelkerk

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
19.00 uur

Maandag 7 maart
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 8 maart
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 9 maart
Leerhuis Verder met Marcus
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Avondgebed
Creatief hergebruiken van o.a. boeken

10.30
18.45
19.30
20.00

Donderdag 10 maart
Meidenclub 8-10 jaar
Leerhuis ‘Denken over het kwaad’
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 11 maart
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 12 maart
Oud papier Verploegh Chasséplein
Brocante in de Windwijzer

08.30 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Paasgroetenactie 2016

- 12.00 uur
- 19.45 uur
- 20.00 uur
uur

Vanuit Kerk In Actie wordt er elk jaar gezorgd dat gevangenen een Paasgroet krijgen.
Via het justitie pastoraat worden de kaarten gebracht bij gedetineerden die deze extra
aandacht kunnen waarderen. Dit is in Nederlandse gevangenissen.
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Vandaag kunt u een mooie kaart meenemen met een adres van een gevangenis in
Nederland. U kunt er een boodschap opschrijven en deze kaart verzenden. U weet niet
precies wie de kaart ontvangt, maar het wordt zeker zeer gewaardeerd.
De diakenen hopen op uw medewerking.
Het vijfde avondgebed, vragen om water
Het gesprek van de dag.
Jezus treft een Samaritaanse vrouw bij de bron. Hij vraagt haar om water en er
ontstaat een gesprek.
Guus Fröberg en Ben Van Dorp vertalen in een stevig gesprek dit verhaal naar deze
tijd.
Rob van Herwaarden zingt enkele liederen van Joh. Seb. Bach, Guus Korpershoek
begeleidt hem daarbij.
Woensdag 09 maart, 19.30 uur in de Bethelkerk
Woensdag 9 maart: Hergebruiken van oude boeken
Een avond waarin we door u meegebrachte oude atlassen, muziekboeken,
prentenboeken, etc. (liefst met een beetje stevig papier) gaan hergebruiken. Met het
papier kunnen enveloppen, doosjes en meer gemaakt worden. Zo krijgen boeken die u
anders weg zou gooien een tweede kans. We beginnen om 20.00 uur, na het
avondgebed, in de Bethelkerk. Annemieke Sterrenburg zal de avond begeleiden. U
bent van harte welkom en u kunt gerust iemand meenemen.
Deelname is gratis, opgeven is niet persé nodig, maar wel handig bij Marja Griffioen:
pastor@ambachtoost.nl.
We zien u graag op 9 maart!

Stap voor stap

Veertigdagentijd en kindernevendienst
De kinderen van de kindernevendienst zijn op weg met het project Stap voor stap. Elke
zondag zal de wegwijzer ons de weg naar Pasen wijzen.
Natuurlijk leveren we ook onze bijdrage voor de Vastenaktie. Er zijn veel creatieve
manieren te vinden om (klein)geld in het spaarpotje te stoppen. We helpen de
kinderen door ze een ‘strippen’ kaart met ideeën te geven. Hoe voller de spaarpot,
hoe beter het is. In plaats van elke week een activiteit om geld te verzamelen,
organiseren we met de kinderen op zondag 13 maart na de kerkdienst tijdens het
koffiedrinken een BINGO! Iedereen is van harte welkom. De kaarten zijn ter plaatse te
koop voor € 2,50 per stuk. We doen vier rondes op een kaart dus de kans op een prijs
is heel groot. Doet u alle vijf de rondes mee? We hopen na afloop veel geld verzameld
te hebben voor het goede doel dit jaar: Oeganda.


Nog één vraag: mocht u thuis een cadeautje in de kast hebben staan
waar u niets mee doet, dan houden wij ons aanbevolen om het te gebruiken als
prijsje voor de bingo!

Leiding van de kindernevendienst
NACHT VAN DE VLUCHTELING
Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010
organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de
Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden
deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van
Rotterdam naar Den Haag.
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Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we
voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn
voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling
plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt
middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen.
Een extra sponsorloop van 10 kilometer
In Den Haag breiden we de Nacht van de Vluchteling uit met een kortere sponsorloop.
Op zaterdag 18 juni klinkt om 19:00 uur het startschot waarna de deelnemers een
route lopen van 10 kilometer door het centrum van Den Haag. Door de lengte en het
tijdstip is deze Avondloop uitermate geschikt voor kinderen, scholenteams en
gezinnen.
Eerdere edities: Nacht van de Vluchteling 2010-2015
De Nacht van de Vluchteling bestaat sinds 2010 en is in die jaren uitgegroeid tot een
evenement van betekenis.
In 2015 werd met de Nacht van de Vluchteling ruim 620.000 euro opgehaald door een
recordaantal van 1.700 deelnemers. Dit geld is ten goede gekomen aan noodhulp voor
10.000 Syrische vluchtelingen in Libanon.
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