
Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 3 maart 2019

Bethel bijzonder dienst

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : Guus Korpershoek
Percussie : Kees Nieuwstraten
Gitaar : Karin van Ee en Loes van Hutten

Het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Martine Dortland, Loes van Hutten, Rianne van Dorp
Carry van der Linden en Marchienus Siegers

De kaarsen worden aangestoken, 
terwijl in de consistorie het consistoriegebed wordt gebeden
 

Intro
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Wij zingen  216

Steun in de rug:
Voorganger : We zijn hier samen in de naam van God
Allen : Die de Hemel en de Aarde heeft gemaakt
Voorganger : Die altijd trouw zal zijn
Allen : Die ons in deze wereld nooit in de steek zal laten

Groet:
Voorganger : De Heer is bij jullie
Allen : Ook met u is de Heer.

Gebed

Karin van Ee en Loes van Hutten gitaar ‘Manha de Carnaval’ arr. Jens Egbert

Gedicht ‘De wereld rondjuichen’ (Karel Eykman)
Bergen kunnen het
door het ruisen van duizend bomen in bossen
roepen en zingen ter ere van de Heer.

Zeeën kunnen het:
door het bruisend geluid van golven in de branding  
juichen en swingen ter ere van de Heer.

Mensen kunnen het
tot het uiterste einde van heel deze aarde 
dansen en springen ter ere van de Heer

Wij zijn de echo van Gods naam 
de echo van Gods naam.
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Wij zingen 117d
‘Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer, 
verblijdt u alle volken en looft God altijd weer.’ (ps.117)

Schriftlezing :  Exodus 15: 19-22

Overdenking

Wij zingen 839
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2.
De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
 het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
 in Betlehem zette de dans weer in.

Refrein

3.
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein

4.
De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans mét jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 

Refrein

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met

V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Stil gebed en Onze Vader  (oecumenisch)
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

w.o. de veertigdagenkalender

Collecte:
1e Diaconie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
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Slotlied staande 706

2.
Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Betlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond 
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 

3.
Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend 
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last 
ons afgenomen is. 

4.
Wij dansen mee met deze Drie,
op weg van feest tot feest.
Een jubelzang 
gaat in het rond
om Vader, Zoon en Geest.
De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie!

Zending en zegen

G.: gezongen amen

***
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,

koffie en limonade staan klaar. 
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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.

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: 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 3 maart
Cantatedienst 17.00 uur

Maandag 4 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 5 maart
5 maart Jaarfeest ouderensoos 11.00 - 15.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 6 maart
Bijbelkring 10.30 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur
Moderamen wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 7 maart
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 9 maart
Oud Papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 10 maart
Dienst 10.00 uur
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 + + + + + Op weg naar Pasen + + + + +

Veertigdagenkalender
Zondag 3 maart is ná de dienst de door uzelf samengestelde veertigdagenkalender te 
koop. In de kalender staan o.a. gedichten, teksten, recepten en knutsels. De kalender
is daarenboven rijk geïllustreerd. 
De kalender is voor  €1, - te koop en dat is een bijdrage aan de vastenpot
Met dank aan Carla van Ee voor het redactiewerk en het reproteam voor het maken 
van de kalender.

Avondgebeden veertigdagentijd 
aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur
in de Bethelkerk. Thema: ‘Bomen van leven.’
Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met bijbelse 
wortels.

Woensdag 6 maart, Aswoensdag
In dit avondgebed: de boom van kennis van goed en kwaad 
Op deze eerste dag van de veertigdagentijd beginnen we bij het begin: 
het scheppingsverhaal uit Genesis 2,3.

Medewerkenden:
Ellen Haas, Nelleke v.d. Luit, Anke de Geus; piano

(Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. 
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 20 april zal worden aangestoken is 
de kaars brood en wijn (A).

De intekenlijsten liggen tot en met zondag 10 maart in de kerk.

++++++++++++++++++++

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Woensdagochtend 13 maart

Na het succes van de vorige keer is er ook deze keer de mogelijkheid om met elkaar 
te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. 
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162.
Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.

Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!
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