
Orde van dienst voor de viering

van zondag 7 juli 2019

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

OVERSTAPDIENST

waarin Yannick Jongeling, Faye de Rover,

Jarl Schipper, Josefien Seij en Ben de Winter

 de overstap maken.

voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
orgel : Guus Korpershoek

Stilte

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 ‘In de veelheid van geluiden’ 283

2.
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3.
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4.
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5. 
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

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)

Openingsgebed

Wij zingen ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’
tekst en melodie :Taizé
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Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

De jongste kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit de Bijbel : Lucas 8 : 22-25

Wij zingen ‘Storm op zee’
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2. 
Want Jezus is aan boord, 
de storm werd overstemd
door Zijn bestraffend woord,
dat wind en water temt.

3.
De zee erkend’ haar Heer,
in al zijn heerlijkheid.
De golven knielen neer
voor zoveel majesteit.

Overdenking

Wij zingen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 416

2.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

De jongste kinderen komen terug van de kindernevendienst

Gezegend onderweg

De kinderen van 
de basiscatechese en van de kindernevendienst 

maken de overstap naar de jeugdkerk en provider

– Ter inleiding op de overstap
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- We luisteren naar ‘Kom aan boord’

voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

kom aan boord …(2x)

- De kinderen krijgen een rugzakje mee voor onderweg

- Gedicht voor onderweg ‘In een land van licht en donker’

In een land van licht en donker,
opent zich een weg voor jou
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.
In een land van zon en regen
op je eigen benen staan
Eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan.

In het land van nu en later
doen wij nu een stap terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen,
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker
draagt Gods zegen jou en mij

- De doopkaarsen worden aangestoken

–  Yannick, Faye, Jarl, Josefien en Ben 
ontvangen de zegen
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–  Vraag aan de gemeente (gaat staan)

Voorganger Gemeente wilt u met hen gaan, 
met hen in gesprek blijven,
advies geven, naar hen luisteren,
en hen begeleiden waar dat nodig is: 

Gemeente: JA!

–  De overstap 

We luisteren naar ‘Wave over de wereld’

Als we nu eens zouden opstaan,
enthousiast en heel spontaan?
Als we nu eens zouden opstaan?
Dat steekt anderen vast aan!
Samen werken aan de vrede.
Samen letten op gevaar.
Samen aan iets nieuws gaan bouwen.
Samen zorgen voor elkaar.
Als we nu eens zouden opstaan.
en dan samen verdergaan,
komt de wereld in beweging,
kan er zelfs een wave ontstaan.

Als een windvlaag, telkens verder,
als een vloedgolf met elkaar
golft een wave door heel de wereld,
dan weer hier en dan weer daar.
Mensen worden dan bewogen.
Mensen zien elkaar weer staan.
Mensen raken dan bevlogen
om geestdriftig door te gaan.
Als we samen zouden opstaan
en in díe geest verdergaan,
brengen we iets in beweging,
kan er zelfs iets nieuws ontstaan.

Dienst van de gebeden

 
Nicaragua
Op 18 april 2018 gingen Nicaraguanen in groten getale de straat op om te protesteren
tegen de aangekondigde verhoging van de bijdrage voor sociale zekerheid en verso-
bering van de pensioenen. De protesten werden met enorm veel geweld door de auto-
riteiten neergeslagen. Zeker 325 mensen kwamen om het leven en er vielen meer dan
2.000 gewonden. Bovendien werden ruim 100 mensen opgepakt, onder wie de Bel-
gisch-Nicaraguaanse studentenleider Amaya Coppens voor wie Amnesty Nederland 
vorig jaar actievoerde.

China
Activist Chen Bing promootte op sociale media een Chinese likeur met een zelfge-
maakt etiket. Het etiket verwees naar het bloedig neerslaan van de studentenopstand 
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op 4 juni 1989. Een Chinese rechter oordeelde in april dat Chen Bing hiermee ongere-
geldheden uitlokte. Hij kreeg drieënhalf jaar cel.

Gelukkig ook weer goed nieuws

Algerije
De Algerijnse blogger Merzoug Touati is op 7 maart 2019 vrijgelaten nadat een 
rechtbank in een nieuwe uitspraak zijn straf terugbracht van 7 jaar tot 2 jaar gevan-
genisstraf en 3 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 2 jaar in de gevangenis zat, kwam 
Touati enkele dagen later vrij. Merzoug Touati is een burger-journalist. In een Fa-
cebookbericht vroeg hij de inwoners van de Noord-Algerijnse stad Béjaïa om te pro-
testeren tegen een nieuwe wet op Financiën.

Rusland
Mikhail Tsakunov hoeft niet in de gevangenis te blijven wegens geweld tegen een 
politieman, een misdrijf waarvan hijzelf zegt dat hij het niet gepleegd heeft. Wel moet
hij een boete betalen, oordeelde de rechter in het Russische Sint Petersburg. Tsa-
kunov zegt dat hij niet eens deelnam aan de demonstratie. Toch werd hij gearresteerd
en aangeklaagd wegens geweld tegen een politieagent. Een politieagent beweerde dat
Tsakunov hem bewust in het gezicht had geslagen, waardoor hij een tand kwijtraakte.

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:

V.: Dat bidden wij in uw Naam
G.: heer hoor ons

Stil gebed 

Onze Vader (oecumenische versie)

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 KerkInActie/ binnenlands diaconaat.
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

(tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald)
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We zingen staande ‘Vervuld van uw zegen’ 425

Zending en Zegen 

Orgelspel

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en
koffie, thee of limonade te drinken. 

Tevens staan de stand van Amnesty, de Wereldwinkel er.

MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente 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: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.    

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

8

https://twitter.com/@BethelkerkVld
https://www.facebook.com/BethelkerkVld/
https://twitter.com/@BethelkerkVld
https://www.ambachtoost.nl/


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 010 4347162; cobieplantinga@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: 
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 8 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 juli
Kring jonge ouders 20.00 uur

Zaterdag 13 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30-12.00 uur

Zondag 14 juli
Dienst 10.00 uur

Zomerkoffie

Op de koffie bij de dominee

Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle 
tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 17 juli en woensdagochtend 14 augustus.
Beide ochtenden tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

Bethellive een doorstart?

Weet u nog? De laatste Bethellive in 2015……? Pop, klassiek, easy listening, stille dis-
co, goede opbrengst voor een mooi doel, super sfeer.... kerk vol! De kerk met beide  
benen in de wijk, met een nieuw en ander gezicht, en veel nieuwsgierige mensen bin-
nen ons mooie gebouw.

Edwin Dortland, Loes van Hutten, Martine Dortland en Rianne van Dorp hebben tot nu
de Bethellive getrokken. Met heel veel energie en plezier. Het concept ligt er, is suc-
cesvol gebleken. De huidige organisatie stopt in deze samenstelling. Maar, de Bethelli-
ve verdient een doorstart, in deze of vernieuwde vorm. Daarom zoeken wij naar actie-
ve medewerkers en organisatoren. Technische trekkers , organisatorisch talenten, 
creatieve geesten met liefde voor muziek... zoeken wij jou?

Meld je aan voor een eerste vrijblijvende brainstorm in september aanstaande. We 
verkennen de mogelijkheden, kansen en toekomst van 'onze' Bethellive. De oude gar-
de is aanwezig om, hopelijk, de liefde over te dragen en te schetsen wat de organisa-
tie behelst en met zich meebrengt.

Interesse?
Meld je aan via Kees Nieuwstraten: corkees29@gmail.com
of via Rianne van Dorp: vandorpr@gmail.com
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Kerkterras(koor) 2019

Op zondag 1 september 
is er om 10.30 uur 
op het terrein van het zomerterras 
in het Oranjepark 
een oecumenische kerkdienst, 
onder de naam kerkterras.

Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, 
deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle 
Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten
te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Thema van de viering: ‘Je bent niet alleen’.

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener en de 
Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks, Peter 
Klootwijk piano en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van 
Jaap van Toor mee.

Er is een crèche voor de allerkleinsten.

Bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’  de schuilkerk.

****

Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor.

Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat:
Dinsdag  13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur

Waar: in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).

Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.
Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg - predikant@ambachtoost.nl of 010 4348433.

****
Gevraagd:
Een vraag aan iedere (wijk)gemeente die deelneemt: vijf vrijwilligers: om alles 
(stoelen o.a.) aan het begin klaar te zetten en/of liturgieën uit te reiken en/of de weg 
te wijzen en/of koffie te schenken en/of alles weer op te ruimen.
Geef je op bij: intekenlijst bij de deur of ds. Guus A.V. Fröberg – predikant@ambachtoost.nl.
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