Zondag 2 juli 2017
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Voorgangers
Organist

: ds. Guus A.V. Fröberg
jeugdwerker Juliëtte Pol
: Kees van den Berg

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom

Wij zingen staande 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?
Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: 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 vervolg
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?

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

(hierna gaan we zitten)
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

Gloria

2.
De engelen daarboven,
zij zingen steeds door.
De engelen daarboven,
zij zingen ons voor.
Zij loven de Heer
en wij zingen het na:
het ere zij God
in de gloria.

3.
De mensen op de aarde,
zij krijgen pas stem,
wanneer zij weer gaan zingen
ter ere van Hem,
die steeds met Zijn liefde
het leven bekroont,
en die op het lied
van Zijn kinderen woont.
DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Met de kinderen
Gedicht: ‘Beth, een huis voor onderweg’
(Margreet Spoelstra)
grond onder mijn voeten
steun in mijn rug
dak boven mijn hoofd
gedragen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd door wie liefde is
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gegrond
gesteund
gezegend
op weg naar morgen
overmorgen
en onderweg soms even
thuis
Lezing: Johannes 14 : 1-4
Wij zingen ‘De stilte is uw huis’

Overdenking ‘Thuis’
Wij zingen ‘De wind steekt op’
tekst Michiel de Zeeuw
op de wijs van Gezang 304 (God is getrouw, zijn plannen falen niet).
1.
De wind steekt op, de bomen buigen licht.
De vogels voelen zich al meer gedragen.
Zij leven vrij, in zingend evenwicht,
alsof ze weten wat de wind zal vragen.
Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband,
leeft uit Gods hand.
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2.
De wind steekt op, Gods adem vult het huis.
De mensen wagen zich weer aan verhalen
van wie hen draagt, van wie er aan het kruis
ons toekomst bracht en leerde ademhalen.
Geloven is een luisterend bestaan,
een samen gaan.

3.
De wind steekt op, we steken nu van wal.
De zeilen vangen kracht voor op het water.
Wat ons op zee nog overvallen zal,
wij vissen tot de morgen, want hij staat er:
die ons met brood en vis heeft opgewacht*.
Het is volbracht.
AMNESTY
Iran
De Iraanse mensenrechtenverdediger Mohammad Maleki (84) mag zijn
kinderen in Canada en Nederland niet bezoeken. Hij wil hen graag zien
voordat hij te ziek is om te reizen. Mohammad Maleki kreeg in 2011 een
reisverbod opgelegd omdat hij een brief schreef aan de VN-rapporteur die
verslag doet van de mensenrechtensituatie in Iran. Hij beschreef daarin uitvoerig hoe
hij werd gemarteld tijdens zijn gevangenschap. Maleki werd in 1981 gearresteerd en
zat vijf jaar gevangen omdat hij als decaan van een universiteit kritiek uitte op de
islamisering en staatscontrole van universiteiten in Iran. Hij zet zich ook al jaren in
tegen de doodstraf in het land.
China
De bekende Chinese mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong is aangeklaagd voor
ondermijning van de staat. Hij heeft geen toegang tot een advocaat. In december 2016
pakten de autoriteiten Jiang Tianyong op en hielden hem zes maanden vast op een
onbekende plaats. Hij moet nu terecht staan voor ‘ondermijning van de staat’. Als hij
wordt veroordeeld kan hij een levenslange celstraf krijgen. De politie waarschuwde zijn
vader om geen bekendheid te geven aan zijn zoon’s arrestatie.
GOED NIEUWS
Iran
Karimi werd op 13 oktober 2015 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het
‘beledigen van de islamitische onschendbaarheid’ en tot 223 zweepslagen vanwege
‘onwettige relaties’. De eerste aanklacht hield verband met een videoclip die op zijn
computer stond, het tweede vonnis kreeg Karimi omdat hij samen was met een
vriendin die geen hoofddoek droeg.
Peru
Met een uitspraak van het hooggerechtshof van Peru is een einde gekomen aan de
rechtszaak tegen mensenrechtenverdediger Máxima Acuña. Er liep een zaak tegen haar
omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf.
Een van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijven, Yanacocha, wilde op haar grond goud
en koper delven. Máxima Acuña weigerde echter haar grond af te staan, omdat het
mijnafval de meren in de omgeving ernstig zou vervuilen. Hierdoor zou de
watervoorziening en het leefmilieu van duizenden mensen ernstig worden aangepast.
Yanacocha beschuldigde Acuña er vervolgens van niet de rechtmatige eigenaar van de
grond te zijn.

DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
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Stil gebed
Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen 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
Diaconie
e
2
Plaatselijk jeugdwerk
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen
uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied 423
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2.
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:

3.
Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:

Refrein:

Refrein:

Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade,
is de wereldwinkel er en de stand van Amnesty.
MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld en Facebook
Wijkkas (koffie, drukwerk):IBAN 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
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Maandag 3 juli
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Woensdag 5 juli
Wijkkerkenraad

20:00 uur

Zaterdag 8 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Zondag 9 juli
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Dienst

Kerkterraskoor

10.00 uur
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 20
augustus.
Op die zondag is er om 10.15 uur op het terrein van het
zomerterras in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder
de naam kerkterras.

Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en
Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap
Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie Gemeente
Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te Vlaardingen.
Thema van de viering: ‘All you need is love’.
Aan de dienst werken o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ en het
kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan- is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur
in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl; tel. 010 4348433
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