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+ vraag voor koor op het kerk zomerterras
Bij de dienst van 17 juli
De lezingen zijn a.s. zondag uit 1 Samuel 1,1-20 en uit Lucas 10,38-42.
De lezing uit Lucas gaat over Martha en Maria. Vaak worden deze twee vrouwen
tegenover elkaar gezet maar het is de vraag of dit recht doet aan beiden. Dat is
voor mij wel de uitdaging om aan te gaan met deze gelijkenis van Jezus.
Pastor Marja Griffioen
Bij de dienst van 24 juli
Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen uit Nijverdal bij ons voor.
Bij de dienst van 31 juli
We lezen vandaag Lucas 12: 13-21.
Laten we hopen dat deze zondag niet zo dag is waarvan men zegt ‘echt weer om
een erfenis te verdelen’.
Toch gaat het vandaag in het evangelie wel over een erfenis.
Een man vraag aan Jezus om zich uit te spreken over een kwestie tussen zijn
broer en hem. Het gaat over het erfdeel.
We kennen allemaal wel verhalen, eigen of andermans ervaring, die laten zien
dat het verdelen van erfenissen nog al eens tot onenigheid leidt. Dan wordt een
stuk antiek of een som geld opeens heel belangrijk.
Al geven mensen bij enquêtes steevast aan dat gezondheid en tijd voor het gezin
het belangrijkste zijn, maar op zo'n moment zijn ze dat even uit het oog
verloren…
Jezus gaat niet bemiddelen. Wel gaat hij op de mentaliteit in die er achter steekt.
Daarom vertelt hij de gelijkenis van ‘de rijke dwaas’.
Kindernevendienst en crèche tijdens de zomerweken
Er is iedere zondag crèche en kindernevendienst.
Met dank aan de leiding.
Dus van harte welkom.
Uit de gemeente
Mevr. v.d. Windt*) verbleef drie weken in het ziekenhuis en is hierdoor verzwakt.
Zij is nu weer thuis. Wij wensen haar heel veel sterkte.
*) Om privacy-redenen staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de website

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

Wisseling van de wacht bij de ouderensoos
Op dinsdag 5 juli nam Cobie van der Vlies afscheid als hoofd van de
ouderensoos. Zij heeft 5 jaar de soos geleid en werd daarvoor in het zonnetje
gezet. Edith de Lange sprak namens de gastdames en benoemde de
veelzijdigheid en de creativiteit van Cobie. Dit gaf een extra aan de ouderensoos
de laatste jaren. Namens de kerkenraad en wijkgemeente bedankte ds. Guus
Fröberg Cobie voor haar inzet.
Het stokje wordt overgenomen door Marry van Wijk die samen met Els Everaarts
de leiding van de soos op zich gaat nemen.
Boek van vertrouwen
Misschien was u erbij, de Bethelbijzonderdienst van 31 januari over vertrouwen.
Dan herinnert u zich het boek dat de kerk doorging, waarin iedereen een woord
kon schrijven dat bij vertrouwen hoort. Jong en oud hebben erin geschreven en

het is zo een boek van de gemeente geworden. Later hebben nog een paar
mensen het boek mee naar huis genomen om er iets in te schrijven of om het
alleen maar te bekijken. Als u/jij het leuk vindt om het boek te bekijken en er
misschien ook iets in te schrijven, neem het dan gerust een keer mee. Of u weet
iemand voor wie het leuk is dat boek eens door te bladeren. Het boek ligt in het
stiltecentrum in de kerk. Vraag er een van de kosters naar, bij voorkeur op
zondag. Kunt u het niet zelf halen, bel dan uw contactpersoon of de
sectiecoördinator of uw pastor. Dan brengt een van ons het langs, ook of juist als
u niet bij die dienst was.
Zomerkoffie
koffieochtenden
Ook dit jaar organiseren we weer twee koffieochtenden, en wel op dinsdag 19
juli en dinsdag 9 augustus. Iedereen die niet weg gaat, iedereen die al weer
thuis is en iedereen die er zo maar zin in heeft, wordt van harte uitgenodigd een
kop koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten.
We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal.
Van 10-12 uur.
De Bloemenpot
heeft een mooi bedrag opgebracht: € 119,45.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Dinsdag 19 juli
Zomerkoffieochtend
Zaterdag 7 augustus
Oud papier Goudenregenstraat
Dinsdag 9 augustus
Zomerkoffieochtend

10.00-12.00 uur
08.30-12.00 uur
10.00-12.00 uur

Donderdag 11 augustus
Repetitie kerkterraskoor

20.00-21.00 uur

Zaterdag 14 augustus
Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 - 12.00 uur

Donderdag 18 augustus
Repetitie kerkterraskoor

20.00-21.00 uur

Voor deze weken en daarna:
(Een beetje in gedachten de aanval op lied 737 van Willem Barnard)
Zomer (Hans Andreus)
In een koker van blauwe lucht
met zon omsponnen, daarin loop ik
ver en rond de aarde,
de groene aarde die op buik en rug zomert.

Maar de aarde is rood en koud,
maar de aarde is een harde vrouw,
koppige godin van bloed,
dat voor blaasmuziek wordt vergoten.
Ook in mijn stad woedt de zomer:
rechtópstaande blauwe zuilen van lucht,
overhellende zeeën van tuinen.
Maar hoor de klok die tikt,
de kale klok die nu
hart zal worden van de aarde.
Ik wens iedereen mooie zomerdagen.
Ds. Guus A.V. Fröberg
________________________________________________________________
Kerkterraskoor
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op
zondagochtend 21 augustus.
Op die zondag is er om 10.30 uur op het terrein
van het zomerterras een oecumenische
kerkdienst, onder de naam kerkterras.
Deze dienst wordt vormgegeven door de
wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en CentrumWest van de Protestantse Gemeente te
Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te
Vlaardingen van de Goede Herderparochie en de
Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen.
Thema: ‘THANK GOD!’
Aan de dienst werken o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ en het
kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Wil je/ wilt u meezingen?
Er wordt 2 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Donderdag 11 en donderdag 18 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur
in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg
: predikant@ambacht.nl - tel. 010 4348433 of
ds. Erwin de Fouw
: erwindefouw@telfort.nl - tel. 06 20775145

