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Zondag 17 januari
Oecumenische viering
Deze zondag vangt de ‘week van Gebed voor de eenheid aan.
Thema van deze week is ‘Het woord is aan jou’
“De oecumenische viering gebruikt als symbolen een Bijbel, een aangestoken
kaars en zout om de machtige daden zichtbaar te maken die we als gedoopte
christenen geroepen zijn om aan de wereld te verkondigen. Zout en licht zijn
beide beelden die Jezus gebruikt in de Bergrede ( Mt. 5,13-16). Ze beschrijven
onze christelijke identiteit. Je bent het zout… Je bent het licht…. En ze
beschrijven onze missie: zout van de aarde…. licht van de wereld….”
Zout en licht zijn beelden van hetgeen wij aan mensen van onze tijd te geven
hebben: wij nemen een woord van God dat smaak geeft aan het leven, dat zo
vaak leeg en saai lijkt; en we nemen een genadig woord dat mensen leidt en
licht geeft en helpt om zichzelf en de wereld te verstaan.
Het is een feest om deze zondag met elkaar te vieren.
Kinderen, volwassenen, protestants- en rooms-katholiek van harte uitgenodigd.
Deze zondag kerken we samen in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26.
Aanvang 9.30 uur
Met elkaar delen we brood en wijn.
Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Ch. Duynstee.
Medewerking wordt verleend door de cantorij van de Bethelkerk.
Uit de gemeente
Op 25 november 2015 is geboren Levi Emanuel, zoon van Jacco en Marieke van
der Geer-Kruijswijk Jansen*). Zij hebben hun zoon de roepnaam Kees gegeven.
Op het kaartje staan de woorden: “Mag Zijn hand voor je zijn/om je de weg te
wijzen/Rondom je om je te beschermen/Onder je om je op te vangen/Boven je
om je te zegenen.” Wij mogen hen van harte feliciteren met dit blijde nieuws.
*) Vanwege privacy redenen staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de site.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

BMZ 2016 BVZ

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn
Bethel Mannen Zingen zaterdag 16 januari 13.30
opgave: jbeekman256@gmail.com
Deelnemende mannen: 13.30 inloop, 14.00: start zingen o.l.v. Simone Jager.
Partners, belangstellenden, supporters: 16.30 Uitvoering. 17.00 Napraten
Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 6 februari 13.30
opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com
Zaterdagontmoeting over “Zorg in de wijk” en de rol van de kerk daarin
Op zaterdag 23 januari vertellen twee van onze gemeenteleden, Laura Meerman,
wijkverpleegkundige en Loes van Hutten, maatschappelijk werkster, lid van het
sociale wijkteam Holy, over hun ervaringen in de zorg sinds de invoering van de
sociale wijkteams.

Allereerst informatie
Hoe werken de sociale wijkteams? Een simpel voorbeeld: “Waar kan ik terecht
als ik mijn steunkousen niet zelf kan aantrekken?” “Of als ik niet alleen naar de
polikliniek kan?”
Laura en Loes zullen hierover informatie verschaffen. In het verlengde hiervan
vertellen ze over hun ervaringen als professional in dit nieuwe systeem. Wat
loopt goed, wat zou anders moeten?
Een volgend belangrijk punt is welke rol zou de kerk in dit geheel
kunnen vervullen?
Wat kan de kerk betekenen in deze tijd. Wat mogen we verwachten van een
zorgzame kerk? Zorgzaam voor de leden van de gemeente, zorgzaam ook
mensen daarbuiten?
En de professionals in de zorg. Wat verwachten zij van de kerk? Over deze
vragen willen we met elkaar nadenken.
We nodigen ieder van harte uit daarover mee te denken.
Zaterdag 23 januari 16.00 in de Bethelkerk.
Nagekomen bericht Solidaridad:
De verkoop van ‘Brood & Wijn’, na afloop van de Kerstnachtdienst, heeft
€187, 30 opgebracht. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar Solidaridad,
ten behoeve van de actie: ‘Daar plukken de boeren de vruchten van.’
Vond u de wijn erg lekker? Bij de wereldwinkel kunt u terecht voor een nieuwe
fles!
De bloemenpot
van zondag 10 januari heeft € 70,70 opgebracht.
Giften
Via Henny van Dalfsen mochten we een gift van € 10.- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zaterdag 16 januari
Bethel Mannen Zingen:
Inloop deelnemers
Uitvoering voor supporters

13.30 uur
16.30 uur

Zondag 17 januari
Oecumenische dienst in de H. Lucaskerk
Tienerclub

09.30 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 18 januari
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Basiscatechese groep 7 en 8

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 19 januari
Ouderensoos
Cantorij
Meidenclub 10-12 jaar

14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Woensdag 20 januari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Paasplatform

18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 21 januari
Meidenclub 8-10 jaar
Wijkkerkenraad
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 22 januari
Messengers

20.00 uur

Zaterdag 23 januari
Zaterdagmiddagontmoeting

16.00 - 17.30 uur

Voor deze week en daarna:
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen en plukt bramen.
Elisabeth Barett Browning
ds. Guus A.V. Fröberg

