Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Zondag 16 oktober 2016
Bethel bijzonder dienst
waarin
Willemijn Margreet Immerzeel
gedoopt wordt.

Dopen:
niet langer zelf
proberen het
hoofd boven
water te houden!

Bethje
De kaarsen worden aangestoken, terwijl in de consistorie het
consistoriegebed wordt gebeden
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Welkom
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Kaya : ‘Amen open’
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!
Wij zingen 280

2.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3.
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5.
Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Gebed
Het woord wordt gelezen uit Exodus 2 : 1-10
Kaya ‘Over water’
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Het woord wordt gelezen uit Lucas 18 : 15-17
Kaya 'Dansen door het water'
Tafelgesprek
Kaya 'Een beter land'
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Dienst van de doop
Bij het binnendragen van de dopelinge
(samen met de kinderen van de kindernevendienst)
zingen wij: ‘Laat de kinderen tot mij komen’
(melodie W. ter Burg; tekst naar H.JW.Modderman)

2.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houd ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn Rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
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Het noemen van de naam (de doopouders gaan staan)
V.

Beste Lennart en Lilian
Hoe willen jullie dat je kind genoemd zal worden,
en welke naam zal zij dragen van nu aan voor altijd?

De ouders noemen de naam.
V.

Moge deze namen geschreven staan in het boek van het leven,
vast gegrift in de palm van Gods hand!

Over de doop
de ouders komen met de dopeling bij het doopvont
Gebed bij het doopvont
Doopvragen
V.

Lennart en Lilian
aanvaarden jullie
de doop van je kind
als teken van Gods liefde en trouw?
Willen jullie alles doen
wat in je vermogen ligt
om haar te bewaren
bij het hartsgeheim van Christus’ gemeente?
En beloven jullie
haar dagelijks voor te gaan
in liefde, trouw en gerechtigheid
en haar te leren
wat strijdig is met Christus?

Antwoord:
Lennart en Lilian: Ja, dat aanvaarden en beloven wij!
Doopbediening
Het aansteken van de doopkaars aan de paaskaars
V. Christus is het Licht van de wereld,
Hij is en leidt ons tot het volle licht.
(De doopkaars wordt aan de paaskaars aangestoken)
Zo mogen ook wij ons licht aansteken bij Hem,
zodat wij door Hem verlicht worden.
Jolijn,
draag dit licht van de doop je hele leven lang.
Ik hoop dat je een licht zullen zijn in je wereld,
dat je je leven zullen leiden met bezieling,
en warmte zult uitstralen in de mensen om je heen,
zoals Jezus dat deed.
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V. Lennart en Lilian
Deze kaars is Jolijn gegeven.
Jullie kunnen deze samen aansteken,
elk jaar op haar verjaardag bijvoorbeeld,
of op de dag van de doop,
of op het feest van Pasen.
Vertel haar dan het verhaal,
dat zij gedoopt is in Christus.
Vraag aan de gemeente
V.

(allen gaan staan)

Gemeente,
wilt u Jolijn Immerzeel
in uw midden ontvangen
om samen met haar ouders
de weg van Christus te gaan?

De gemeente:
Ja, dat willen wij!
Welkom,
Welkom in de kerk van Christus
waar dan ook, wereldwijd en in ons midden.
Geloofsbelijdenis
344
(tekst Joke Ribbers; melodie Bernard Smilde)

Vanuit de kindernevendienst
Kaya : ‘Wat is je naam’
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
V.: Dat bidden wij in uw Naam.
g.: Heer hoor ons.
Stil gebed
‘Onze Vader’ (oecumenisch)
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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.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e Kerk in Actie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
Tijdens de collecte Kaya: 'Wade in the water'
Slotlied 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!
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Zending en
zegen Kaya : de zegen van St. Patrick (aantal keer herhalen)
Vader wees voor mij en achter mij, boven mij, ook onder mij
Vader wees met mij, in mij, om mij heen, en woon in mij
Heer wees om mij heen
Omgeef mij dag en nacht
Heer wees om mij heen
Omgeef mij dag en nacht.
******
Na de dienst is er gelegenheid de doopouders alle goeds te wensen,
elkaar te ontmoeten, koffie en limonade staat klaar.

Medewerkenden:
Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg en Juliëtte Pol
Kaya
Guus Korpershoek piano/orgel
En verder: Marchienus Siegers, Loes van Hutten, Martine Dortland, Carry van der
Linden, Rianne van Dorp, Kimmy Roozendaal, Lennart en Lilian Immerzeel.
MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u 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): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg, Vlaardingen
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 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 16 oktober
Tienerclub

19:00 - 20:30 uur

Maandag 17 oktober
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 18 oktober
Bejaardensoos
Cantorij

14:30 - 16:30 uur
20:30 - 22:00 uur

Woensdag 19 oktober
Tijd en tijd –
Leerhuis over het kerkelijk jaar

20:00 - 22:00 uur

Donderdag 20 oktober
Glorious Touch

20:00 - 22:00 uur

Vrijdag 21 oktober
Messengers – repetitie

20:00 - 22:00 uur

Zondag 23 oktober
Kerkdienst
Cantatedienst
Provider

10:00 uur
17:00 uur
19:00 - 20:30 uur

Tijd en tijd
Vier avonden over het kerkelijk jaar
De schrijver Willem Jan Otten noemde het kerkelijk jaar ‘het grootste, meest
uitgebreide en sowieso langdurigste kunstwerk dat de westerse cultuur heeft
voortgebracht. Het is een oneindig gedicht waarvan per mis of dienst een
strofe wordt voorgelezen.’
Die hoog gegrepen uitspraak laat ons niet los.
7x24
We moeten tegenwoordig ‘van deze tijd zijn’. Waar komt die op neer? We slopen de
verschillen die er in de tijd zitten. Dag, avond, nacht: flauwekul. De economie is
flexibel. Zondag? Feestdagen? Gewoon een dag als de andere. Voortaan is de tijd één
doorgaande stroom. En waarom? Om de economie geen strobreed in de weg te leggen.
De tijd is van ons, dat wil zeggen van de economie, van de macht van productie en
consumptie.
Het is denk goed om met elkaar weer eens stil te staan bij en tijd vrij te maken voor
een bezinning op de ‘adem van het kerkelijk jaar’.
De eerste avond is:
woensdag: 19 oktober in de Bethelkerk aanvang 20.00 uur.
Op deze avond hopen ds. de Fouw en ik een inleiding te houden en gesprek te hebben
over het kerkelijk jaar en over Allerzielen, Allerheiligen, laatste zondag kerkelijk jaar.
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De vier avonden van deze serie zijn afwisselend in de Bethelkerk, het kerkelijk centrum
Holy en de Rehobothkerk
Leiding en opgave: Ds. Erwin de Fouw en
Ds. Guus A.V. Fröberg:
Tel. 010 - 4348433, e-mail: predikant@ambachtoost.nl

CANTATEDIENST BETHELKERK
Zondag 23 oktober 2016, aanvang 17.00 uur
Uitgevoerd wordt: Cantate
‘Mache dich, mein Geist, bereit', BWV 115
van Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Op zondag 23 oktober zal de eerste cantate na de zomer klinken: ‘Mache dich, mein
Geist, bereit’, BWV 115. Deze koraalcantate werd geschreven voor 5 november 1724
en behoort tot de tweede jaargang cantates die Bach als Thomascantor in Leipzig
schreef. De cantate is een aansporing tot waakzaamheid en gebed.
De altaria 'Ach schläfrige Seele, wie Ruhest du noch?' zou in een opera niet hebben
misstaan. Het hoofddeel is een schildering van de slaperige ziel. Het is nochtans geen
lofzang op de slaap, maar een aansporing tot waakzaamheid.
De sopraanaria 'Bete aber auch dabei' staat hiermee in groot contrast. Al het theatrale
is haar vreemd. De tekst gaat over gebed, over de vraag aan God om geduld en om
vergeving van de zonden. De muziek ademt een sfeer van deemoed en aandacht.
Maarten ’t Hart schrijft over deze aria: ‘Dit is nu een van die stukken die maken dat je
je leven lang voor Bach op je knieën ligt.’
De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe
samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse
Wijkgemeente Ambacht-Oost. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.
De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach
Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Mariët
Kaasschieter (sopraan). Annette Vermeulen (alt), Daniël van Kessel (tenor) en
Christiaan van Es (bas). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte. Voorganger
is ds. Guus Fröberg.
Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl,
info@cantatesvlaardingen.nl.
De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om
de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm
aanbevolen.
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