
Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 2 februari 2020

Bethel bijzonder dienst

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
Organist : Guus Korpershoek

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

Opening en eerste deel ‘Dromenwinkel

\Welkom
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Wij zingen ‘Zomaar een dak’ 276

2.
Woorden van ver, vallende sterren
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

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

Wij zingen : ‘Peruvian Gloria’

Dromenwinkel 2

Wij zingen ‘Wonen overal nergens thuis’ 419
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2.
Wonen overal nergens thuis,
handel en wandel en huis na huis.
Loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan,
mensen veel geluk.

3.
Wonen overal nergens thuis,
aarde mijn hemel, mijn vadershuis.
Stijgende sterren, de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan,
mensen veel geluk.

Dromenwinkel 3

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

Lezing: Genesis 41 (bewerking)

Overdenking ‘Mijn droom’

Orgelspel

Wij zingen ‘Woon in mijn dromen’ 

tekst Sytze de Vries (naar een Ierse tekst (8e Eeuw)); trad. Ierse melodie
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2.
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Heer, woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3.
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

4.
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

5.
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

Gedicht ‘Duizend dromen’ (Aart Staartjes)

Niet huilen, hoor, als strakjes de TV wordt uitgezet.
Je kunt ook filmpjes kijken
uitgestrekt in bed.
Daar heb je niks voor nodig
alleen je eigen kop.
Want daarin zitten dromen, daar kan weinig tegen op.

Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd,
zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.
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Daarboven is een piepklein bioscoopje ingericht.
Je kunt er filmpjes kijken
met je ogen dicht.
Nooit weet je van te voren wat of je hoofd verzint.
Sluit allebei je ogen en de voorstelling begint…

Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd,
zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.

Welterusten schuif je zorgen straks opzij
en droom maar lekker, droom maar lekker - over mij

Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd,
zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.
Zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.
Duizend dromen door je hoofd….

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEBEDEN EN GAVEN

Turkije
Op 10 mei 2019 organiseerden studenten op de campus van een technische 
universiteit in Ankara een Pride om hun solidariteit te tonen met LHBTIs (lesbiennes, 
homo’s, bi’s, transgenders en interseksuelen). De politie dreef de studenten uiteen 
met traangas en rubberen kogels. Achttien studenten en een docent staan nu terecht 
voor onder meer deelname aan een verboden bijeenkomst. Op 12 november startte 
hun rechtszaak.

Egypte
De Egyptische veiligheidsdienst pakte de toen 14-jarige scholier Aser Mohamed op 12 
januari 2016 op. Agenten hielden hem 34 dagen vast zonder contact met de 
buitenwereld. Zijn familie en advocaat wisten niet waar hij was. Aser werd gemarteld 
om misdrijven te bekennen die hij zegt niet te hebben gepleegd. Hij kreeg in oktober 
2019 een celstraf van 10 jaar opgelegd.

Ook weer wat goed nieuws

Oezbekistan
De Oezbeekse blogger en mensenrechtenverdediger Nafosat Olloshkurova is op 28 
december 2019 vrijgelaten uit een psychiatrische kliniek. Ze werd op 23 september 
2019 op hardhandige wijze gearresteerd terwijl ze een vreedzaam protest monitorde. 
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Op 26 september werd ze in een psychiatrische instelling geplaatst en moest ze een 
medische behandeling ondergaan. Nafosat Olloshkurova had nooit opgepakt mogen 
worden omdat ze alleen maar legitiem mensenrechtenwerk verrichtte.

Saudi Arabië
De mensenrechtenonderscheiding de Geuzenpenning wordt in 2020 toegekend aan de
Saudische mensenrechtenorganisatie ACPRA (Saudische Vereniging voor Politieke en 
Burgerrechten). ‘Deze prijs is een erkenning voor het belangrijke werk van ACPRA-
leden als Mohammed al-Qahtani, Abdullah al-Hamid en Mohammed al-Bajadi, die al 
jaren in de gevangenis zitten’, zegt Amnesty Nederland-directeur Dagmar Oudshoorn.

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

Collecte:

1e KerkInActie
2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
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Slotlied staande ‘Zolang wij ademhalen’ 657

2.
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

3.
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4.
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zending en zegen

Allen: gezongen amen
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‘I have a dream’

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie en limonade staan klaar en

de stands van Ellen en Kees Haas die jam verkopen, 
Amnesty en de wereldwinkel staan er.

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.

Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.
Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas: 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
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 2 februari
Taizégebed 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 3 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 4 februari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 5 februari
Bijbelkring 10.30 uur
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Donderdag 6 februari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 7 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein 8.30 uur

Zondag 9 februari
Dienst 10.00 uur

Taizéviering 2 februari
Bethelkerk / Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan het Taizégebed wordt het stil in de kerk om te beginnen.
(Deze keer geen repetitie vooraf!)

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 
ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende viering is 5 april!

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en 
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl.
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