- Een goed verhaal -

Via Advent naar Kerst
Vier zondagen een kaars aansteken
Vier zondagen wachten op de komst
Vier zondagen op weg naar licht
Kerstmorgen: een stralende ster!
Verstilling
Vieren
Verkondiging
Gezelligheid
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- Een goed verhaal Het verhaal gaat verder
Volgende aflevering:
		
Februari
40 dagentijd en Pasen
Van Aswoensdag naar Pasen
Uitroepteken!
Het echte goede verhaal is dat van al
die mensen die al in een vroeg stadium,
zo intensief en zorgvuldig al deze
activiteiten voorbereiden. Samen verstillen en samen vieren. Samen, dat is
gemeentezijn.

Uw goede verhaal delen?
U kunt het kwijt bij:
Guus Fröberg:
predikant@ambachtoost.nl
Marian Kalmijn:
mariankalmijn@ambachtoost.nl
Bethelkerk
Protestantse wijkgemeente Ambacht–Oost
Verkadesingel 26, 3135 KZ Vlaardingen
Telefoon 010 435 0947
www.ambachtoost.nl

Via Advent naar Kerst
Vier zondagen naar Kerstmis
Vier keer steekt een kind een kaars aan,
zegt een kind een gedichtje.
Vier zondagen wachten op de komst,
de geboorte van het Christuskind.
Vier zondagen kindernevendienst rondom
‘Wat geeft licht’

Liturgische bloemschikking
Vier zondagen
sobere schikking in paars die steeds lichter wordt.
Vier zondagen
aansluiten bij de kindernevendienst.
Kerstmorgen
een stralende witte ster!
‘Een hoopvolle toekomst verbeelden
in natuurlijke materialen’
Jacoline Wapenaar

December 2019

Aflevering 3
Opgeschreven door
Marian Kalmijn

Advent vesper - woensdag 11 december 19.30 – 20.00 uur

Een moment van verstilling in de kerstdrukte.
Woorden, poëzie, muziek. Stilstaan bij verhalen van vrouwen in de Bijbel,
op de vlucht, ontheemd.

De cantorij

Altijd goed voorbereiden. Thuis oefenen met computerprogramma
‘capella’. Voor hoogtijdagen zijn de repetities soms emotioneel, maar in de
dienst staan we er; ‘we kunnen het’.
‘Meer dan een cantorij, een warm bad’
Heleen Horsman

Een half uur stil zijn, uit de dagelijkse drukte in je hoofd getild worden’
Marian Kalmijn, Tinie Nobel

Kerstviering ouderensoos - dinsdag 17 december vanaf 11.00 uur
Eén van de hoogtijdagen.
’s Morgens een viering in de kerkzaal met pastor Annabell de Jong, en
muziek van Guus Korpershoek, Ria Korpershoek, Annemieke Storm.
’s Middags ‘soos’, liedjes, een quiz, spelletjes.

‘Het geeft veel voldoening, al is het best pittig.
Gastvrouwen (31) en leiding (3) hebben het goed met elkaar
en dat voelen de leden van de soos’
Marrie van Wijk

Kinderkerstfeest - zaterdag 14 december 17.00 uur

Een traditie in de buurt.
De kinderen van het speciaal samengestelde kinderkoor komen binnen met
waxinelichtjes Leiding: Roosje Slooter.
Feest, veel zingen, luisteren naar het kerstverhaal verteld en voorgedragen
door Guus Fröberg en Nelleke Slootweg. Een versnapering na afloop.
‘Het oude verhaal vertellen aan kinderen, ouders, grootouders.
Mensen veelal van buiten de kerk’
Marianne de Wilt

Kerstmarkt - vrijdag 13 december 16.30 – 20.00 uur

Kerstspullen brengen, kerstspullen halen.
Gezellige warmte, oliebollen, tosti’s, hapjes. Kerstpost bezorgen in
samenwerking met CWO.
Met de opbrengst een ander blij maken. Een dichtbij goed doel,
aanraakbaar. Dit jaar Sparkle en de ‘spetters’ van Sparkle helpen mee.
Een minikringloop, we gooien niets weg
Corrie Vellekoop

Kerstnacht

Versierde kerk. Feestelijke muziek.
Kerst, leuke tijd, volle kerk, voorafgaand aan de dienst bekende
liederen samen zingen. De lofzang van de engelen in de hemel zingend
beantwoorden.
‘Fantastische samenwerking met de predikant.
Samenspel met het woord, daar doen we ons best voor’
Guus Korpershoek

Verkondiging, de kerstpreken

De studeerkamer van de dominee is groter dan vier muren. Hartje zomer
op de hei kan het beginnen te gisten; idee om het oude verhaal vanuit
een nieuwe invalshoek te vertellen.
De geboorte van Jezus vanuit een nieuwe invalshoek
Guus Froberg

Gezelligheid na afloop

Glühwein, krentenbrood en wijn en brood voor Solidaridad.
Naast gezelligheid iets doen voor de wereld om je heen
Hans van der Gaag

Kerstmorgen met kindermusical; een traditie

Al in de herfstvakantie beginnen. Verhaal schrijven rollen op de kinderen
toesnijden. De liedjes oefenen bij een bandje, karaoke. Veel steun van de
‘beameristen’ aan de knoppen.

‘Intensief wat betreft tijd en energie. Het is het waard; je wordt er zo blij van’
Astrid Roozendaal-Koevoet, Willy van Bree-Kreeft

Kerstconcert en meer

In deze kersttijd wordt onze sfeervolle kerk ook door anderen gebruikt
zoals: gospelkoor the Messengers en zanggroep Ratatouille en het
IKC ‘t Ambacht.
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