Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost
Zondag 5 november
2017
Bethel bijzonder dienst

Voorgangers

: ds. Guus A.V. Fröberg.
: Juliette Pol
Organist
: Kees van den Berg
The Messengers o.l.v. David van de Braak
Het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Rianne van Dorp, Martine Dortland, Loes van Hutten,
Carry van der Linden en Marchienus Siegers.

De Messengers zingen: ‘Droom, durf, doe en deel’
(Laten wij onze vrije keus gebruiken om er met elkaar iets goeds van te maken.)
De kaarsen worden aangestoken, terwijl in de consistorie het
consistoriegebed wordt gebeden
Welkom en inleiding
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Wij zingen: ‘Beginnen’
tekst Coot van Doesburgh; wijs 'Hoe zal ik u ontvangen'
1.
Hoe moet ik gaan beginnen
waar ligt de nieuwe start
Hoe kan ik overwinnen
met twijfels in mijn hart.
Die mij altijd doen buigen
voor wat een ander doet
en die mij overtuigen,
mijn wil lijkt doodgebloed.
Steun
V.:
g.:
V.:
g.:

2.
Ik voel me vaak veroordeeld,
al is dat niet terecht.
Ik ken het goede voorbeeld
maar volg dat meestal slecht.
Ik moet vertrouwen leren
te doen, te gaan, te staan
om met gewoon proberen
mij er doorheen te slaan.

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!
De Messengers zingen ‘Earth song’
(Wij mensen mogen onze eigen keuzes maken maar wij maken er wel een rommel van)
Gebed
Wij zingen ‘Als ik naar de sterren kijk’
tekst Coot van Doesburgh ;
wijs ‘Vaste rots van mijn behoud’
1.
Als ik naar de sterren kijk
voel ‘k me als een kind zo rijk.
Groter dan ‘k bevatten kan,
meer nog dan ik schatten kan.
Ruimte, rust en eeuwigheid,
‘k raak de daagse zorgen kwijt.

2.
Heel die wijde hemelboog
tilt me moeiteloos omhoog.
Alle onrust wordt gedoofd,
stille vrede in mijn hoofd.
Sterren stralen overal
in het wonderlijk heelal.

Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Verhaal van Anneke
Het woord wordt gelezen: Matteüs 4 : 18-25
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De Messengers zingen: ‘Believe like a child’
(God, help ons op onze weg!)
Overdenking ‘loslaten of vasthouden?’
Wij zingen 806 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’

2.
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

3.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
straks wonen wij in een paradijs.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
GEBEDEN EN GAVE

Rusland
In de ochtend van 15 juli 2009 duwden gewapende mannen de
prominente activist Natalia Estemirova in een auto en reden weg.
Haar lichaam werd die middag gevonden. Ze was van dichtbij in haar hoofd geschoten.
Degene die haar heeft vermoord is hiervoor nooit gestraft.
Iran
De Iraanse vakbondsactivist Reza Shahabi moest op 9 augustus 2017 terug naar de
gevangenis om zijn celstraf uit te zitten. Sindsdien is hij in hongerstaking. Het gaat
slecht met zijn gezondheid en hij heeft dringend medische zorg nodig.

Gelukkig ook weer goed nieuws:
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Turkije
Gisteravond besloot een rechtbank in Istanbul om acht mensenrechtenverdedigers vrij
te laten. Het gaat onder meer om de directeur van Amnesty Turkije, Idil Eser, de
Duitse activist Peter Steudtner en de Zweed Ali Gharavi. Zij mogen de rechtszaak in
vrijheid afwachten.
Oezbekistan
Op 3 oktober 2017 kon de Oezbeekse mensenrechtenverdediger Azam Farmonov zijn
vrouw, dochter (13) en zoon (11) weer in de armen sluiten. Hij had bijna twaalf jaar
vastgezeten en zou nog drie jaar moeten uitzitten. Azam Farmonov kwam op
vreedzame wijze op voor de rechten van boeren. Volgens hen hadden lokale
functionarissen zich schuldig gemaakt aan corruptie en afpersing.
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

Stil gebed
Gezongen ‘Onze Vader’
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
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Refrein:

Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen, amen

Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:

1e KerkInActie
Theologie doceren in Hong Kong.
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560
studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie
leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in
Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.
De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals
Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant
of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren,
blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen.
Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en
andere zendingspartners van Kerk in Actie.
2e Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Tijdens de collecte zingen de Messengers:
‘People need the Lord’
(Ondanks dat God ons los laat kunnen we niet zonder Hem)
en
‘Kleur bekennen’
(Wij worden vrij gelaten maar laten we kiezen voor de kleuren van Gods licht)
Wij zingen: 807
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2.
De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3.
De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?

5.
Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6.
Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Zending en zegen
Messengers: ‘Peace be with you’
bij uitgang kerk, als de mensen naar buiten gaan
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie en limonade staan klaar
en de stands van
Amnesty, Wereldwinkel
en Ellen en Kees Haas met hun jam zijn er.

MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld of facebook
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:
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: cobieplantinga@ambachtoost.nl
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 5 november
Provider/tienerclub

19:00 - 20:30 uur
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Maandag 6 november
Klussen in en om de kerk
Moderamen wijkkerkenraad
Dinsdag 7 november
Ouderensoos
Clubs:
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr.
Cantorij

09:00 - 12:30 uur
19.30 uur
14.30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30 uur

Woensdag 8 november
Koffieochtend
Clubs: Gemengd 6-8 jaar

10.00 - 12.00 uur
18:45 - 19:45 uur

Donderdag 9 november
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Basiscatechese

19:00 - 20:00 uur
19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 10 november
Repetitie kinderkoor
Repetitie Messengers

15.45 uur tot 16.30 uur
20:00 uur

Zaterdag 11 november
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Zondag 12 november
Dienst

10.00 uur
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