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Bij de dienst van zondag 1 mei
Deze zondag gaat ds. M. Diepenbroek uit Utrecht voor.
Bij de dienst van hemelvaartdag 5 mei
Aanvang van dit ochtendgebed is 9.30 uur
We komen samen rond teksten Genesis 5 : 21-24 en Lucas 24 : 49-53.
Een wonderlijke dag waarin we naar de hemel kijken en ons verlaten voelen door
Jezus die weggaat en anderzijds de natuur, de lente de aarde die trekt.
Thema van de overdenking de dichtregel van ??? ‘Gij zijt zeer aards, ik ben u
zeer nabij’. Of moeten we zeggen: ‘gij zijt zeer aards, Ik ben u zeer nabij’.
ds. Guus Fröberg
Uit de gemeente
Sebo Poel*) is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
Van harte beterschap gewenst!
*) Om privacy redenen worden privé adressen alleen in Onderweg getoond en niet op de site

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

In Memoriam Klarie Stolte-Kisteman
‘Wandelt als kinderen des lichts’. Deze tekst stond boven de rouwkaart van Klarie
Stolte, die op dinsdag 19 april is overleden. Klarie werd op 22 januari 1928
geboren in Ommen. Daar groeide ze op in een gereformeerd gezin. In 1952
trouwde ze met Arend Jan Stolte. Klarie en haar man gingen in Vlaardingen
wonen en kregen samen drie dochters.
Klarie was een opgewekte vrouw en hield van een praatje. Ze ging graag op reis.
Met vakantie naar Israël. En met de trein door Europa; het reizen kostte niet
veel omdat Arend bij de Spoorwegen werkte. Ook was Klarie een lieve moeder
en een ‘echte’ oma; ze maakte zich wel zorgen toen haar kleinkinderen niet
allemaal meer naar de kerk gingen. Klarie en haar man waren trouwe
kerkgangers, vroeger in de Pniëlkerk en later in de Rehobothkerk. Lange tijd was
Klarie ook gastvrouw in de Wetering. Haar man Arend overleed in 1997, dat
heeft haar veel verdriet gedaan. Toch kon ze het leven daarna weer positief
oppakken.
Drie jaar geleden is ze verhuisd van de Dirk de Derdelaan naar zorgcentrum
Vaartland, daar was ze een geziene gast. Klarie was niet bang om te sterven. De
laatste week was ze erg moe en na een nacht van waken door de kinderen is
Klarie dinsdagmorgen 19 april rustig ingeslapen.
Op maandag 25 april was de dienst van Woord en Gebed. We hebben Psalm 139
gelezen en ook haar trouwtekst uit Efeze 5:8b: ‘Wandelt als kinderen van het
licht’. Klarie heeft heel haar leven geprobeerd te wandelen als kind in het Licht.
Laat dit een troost zijn voor haar kinderen en kleinkinderen.
Jan Zegwaard
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Na de actie van april konden we 52 pakken inleveren bij de Voedselbank.
Op 1 mei a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om tandpasta in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten
zijn op zondag, kunt u de tandpasta ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!
Wij ontvingen het bericht van de Voedselbank Vlaardingen dat er inmiddels door
de Voedselbank in Rotterdam ook in de week van Hemelvaart gewoon pakketten
worden geleverd. Inzamelingsacties zoals wij die de afgelopen jaren gewend
waren zijn daardoor niet meer nodig.
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
Dank!
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 16
april in de Bethelkerk is gehouden, heeft 400 kilo kleding opgebracht voor
Cordaid Mensen in Nood.
Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken!
Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen
in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde
projecten kijk op www.samskledingactie.nl
De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een
kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan
weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding
hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven,
kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar
tel. 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.
Onderweg nr. 17
Gelieve de kopij voor Ambacht-Oost voor Onderweg nr. 17 naar Marja Griffioen
te sturen. Zij is voor dit nummer de redactor. Mailadres: pastor@ambachtoost.nl
of kerkelijkwerker@ambachtoost.nl
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Voor deze week en daarna
Weggaan (Rutger Kopland)
Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

