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Wijkgemeente Ambacht-Oost
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: ds. Guus A.V. Fröberg
: Piet George Klootwijk

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
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Wij zingen staande 222

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.
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.
(hierna gaan we zitten)
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Wij zingen psalm 121

2.
Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen.
3.
De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.
4.
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied ‘Looft God, die zegent al wat leeft’
(Liedboek van de Kerken 319)
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2.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

4.
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Deuteronomium 30 : 11-15
Wij zingen 119a

3.
Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven Gij hebt het zoet gemaakt.

4.
God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
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Lezing: Lucas 10 : 25-37
Wij zingen 339a

Uitleg en verkondiging
Wij zingen 320

2.
Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3.
Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4.
De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
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DIENST VAN DE GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons
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
KerkInActie/ binnenlands diaconaat
e
2
Protestantse Gemeente te Vlaardingen
tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.
Slotlied staande ‘Vertrouw de nieuwe wegen’
(melodie lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen';
tekst Klaus Peter Hertzsch)
1.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen,
is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel
Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen,
gingen op zijn woord heen.

2.
Vertrouw de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3.
Vertrouw de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.
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Zending en Zegen
G.: gezongen amen
***
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten
bij de koffie, thee of limonade.
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
Zondag 12 november
Provider/tienerclub

19:00 - 20:30 uur

Maandag 13 november
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 14 november
Ouderensoos
Clubs:
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur
20:30 uur

Woensdag 15 november
Clubs: Gemengd 6-8 jaar

18:45 - 19:45 uur

Donderdag 16 november
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Basiscatechese

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

Vrijdag 17 november
Repetitie kinderkoor
Repetitie Messengers

15.45 uur tot 16.30 uur
20:00 uur
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Zaterdag 18 november
Zaterdagmiddagontmoeting

16.00 uur

Zondag 19 november
Dienst

10.00 uur

STUDIEDAG MYSTIEK ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017
JOOST ZWAGERMAN
Voor de achttiende keer wordt in Vlaardingen een studiedag mystiek georganiseerd, dit
jaar in Kerkcentyrum Holy, Reigerlaan 47, Vlaardingen. Inleider is prof. dr. Hein
Blommestijn, docent spiritualiteit en medewerker van het Titus Brandsma Instituut in
Nijmegen. Deze keer maken wij kennis met gedichten van Joost Zwagerman.
Op 8 september 2015 maakte Joost Zwagerman een einde aan zijn leven. Hij ligt nu
naast Lucebert in Bergen begraven, met op zijn grafmonument de titel van zijn laatste
bundel essays over kunst: De Stilte van het Licht.
Zwagerman (1963-2015) was een bekend schrijver en was ook geregeld op televisie te
zien. Religie was nooit een belangrijk thema in zijn werk totdat zijn laatste gedichten
bekend werden die postuum zijn uitgegeven in de bundel Wakend over God. In deze
gedichten speelt zich een intense spirituele zoektocht af en soms een geloofsstrijd met
God. Maar het is vooral ook een gevecht met zichzelf. Zwagerman kan de desoriëntatie
die het contact met God oproept, blijkbaar niet langer ontlopen. Dit bleek ook in de
tentoonstelling Silence out loud, die hij gedurende twee jaren had voorbereid. Hij zei
hierover: ‘De tentoonstelling belichaamt een mij dierbare utopie, het eeuwige streven
naar een stilte die ons leven schraagt en draagt.’ ‘Meister Eckhart schreef in zijn vele
geschriften over de ultieme stilte waarbinnen God zich zou bevinden.
Jos Huls en Hein Blommestijn publiceren in deze maand Dichtersvisioen. Mystieke
duidingen van de laatste gedichten van Joost Zwagerman , Discovery Books
Leeuwarden 2017.
De studiedag wordt onder auspiciën van de Algemene Kerkenraad gehouden op
zaterdag 18 november a.s. van 10 - 15.30 uur in Kerkcentrum Holy. Ter bestrijding
van de kosten wordt een vrijwillige bijdrage van 10 euro gevraagd. Dat is inclusief
materialen en consumpties. U dient de lunch zelf mee te brengen. Inlichtingen en
aanmelding (vóór 11 november) bij Wiesje Verhoef-Verbove, e-mail
wiesje.verbove@planet.nl of tel. 010-435 75 46.
Zaterdagmiddagontmoeting
18 november
Deze middag gaan we groen met de ‘stichting voor boombehoud Vlaardingen’.
Nelleke van de Luit zal vertellen hoe belangrijk groen voor ons allemaal is. Meer groen
kan de wateroverlast beperken, brengt verkoeling bij warm weer, heeft een gunstige
invloed op concentratie en nog veel meer. We kunnen daar zelf daadwerkelijk aan
bijdragen, dat is wat de bomenstichting beoogt.
Bethelkerk
Zaterdagmiddag 18 november, 16.00 uur.
Kerstmarkt Ambacht-Oost 2017
Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op vrijdag 8 december a.s.
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er dingen die u niet meer gebruikt?
Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is ditmaal o.a. voor MS-Anders,
informatie www.ms-anders.nl.
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U kunt uw spullen inleveren op: maandag 4 dec. 9-12 uur, dinsdag 5 dec. 14-16
uur, woensdag 6 dec. 19-20 uur donderdag 7 dec. 14-16 uur en vrijdag 8 dec. 10-12
uur.
Ook verzorgen wij weer de kerstpost in VLAARDINGEN in samenwerking met
voetbalvereniging CWO, u kunt deze post voorzien van postcode en voor € 0,35 per
stuk, inleveren op zondag 3 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en op de
kerstmarkt, voorzien van contante betaling.
Medewerkers zijn van harte welkom!
Wilt u bakken, koekjes of zo....., of helpen uitpakken en klaar zetten?
Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen?
Verkopen op de avond zelf? Opruimen?
Vele handen maken licht werk.
Meldt u aan! Geef U op of info bij:
Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl
we hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!
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