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+ Aankondiging Taizé viering
Bij de dienst van 18 september
We lezen deze zondag Genesis 25:19-34 en Lukas 14: 7 – 11.
Hoe bekend het verhaal van Jakob en Esau ook is, het blijft geweldige literatuur.
In enkele zinnen worden de karakters neergezet, worden familieverhoudingen
geschetst en lijnen naar de toekomst uitgezet.
In de aartsvaderverhalen gaat het verwekken van een kind, niet vanzelf. Het is
een terugkerend thema in de verhalen van de aartsvaders: kinderen zijn niet
vanzelfsprekend. Elke nieuwe generatie is een geschenk van God, een wonder.
Het verhaal van Jakob en Esau is meer dan een familieverhaal. Het gaat over de
wording van twee volken, van twee stammen, van twee levenslijnen die dezelfde
oorsprong hebben maar verschillende wegen gaan.
Twee wegen waar we tot op de dag van vandaag mee te maken hebben.
Het is het begin van de vredesweek. Dat er vrede zij tussen de volkeren.
Het is tevens een week waarin de landelijke kerk aandacht vraagt voor de
christelijke geloofsgemeenschappen in het Midden-Oosten.
Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12
van de 18 miljoen
Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun
leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en
Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.
Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed
en onze steun zijn hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Samen zijn we
de kerk in actie. Wij geloven in delen, daarom komen we in actie.
In de dienst staan we hier bij stil.
Zondag 25 september is hiervoor een extra collecte.
Uit de gemeente
Ds. Guus A.V. Fröberg en Pastor Marja Griffioen
‘Geworteld’
Op mijn meditatief moment ‘geworteld’ heb ik diverse reacties ontvangen.
Diverse mensen gaan het boekje ‘Standvastig’ van Svend Brinkmann lezen en
hopen er met anderen over door te praten. Het meditatief ment is terug te lezen
op mijn blog: http://vanlusthofnaarbethel.blogspot.nl/2016/08/geworteld.html
Wie er over door wil praten? Laat het even weten.
De Bloemenpot
van zondag 11 september heeft € 49,70 opgebracht.
Giften
Voor de wijkkas mochten we een gift van € 20, - ontvangen, via Mevr. Els
Koevoet een gift van € 100, - en via Mevr. Bep Keijzer een gift van € 200, ontvangen.
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 18 september
Kerkdienst

10.00 uur

Maandag 19 september
Klussen in en om de kerk

09.00 – 12.30 uur

Dinsdag 20 september
Bejaardensoos
Cantorij

14.30 – 16.30 uur
20.00 – 22.00 uur

Zondag 25 september
Oecumenische dienst samen met H. Lucaskerk
Taizégebed

10.00 uur
19.00 uur

Voor deze zondag en daarna
Wie alleen loopt
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Eén hand alleen kan geen touw
Om een bundel knopen.
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Wie dan valt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.
Wie alleen loopt
raakt de weg kwijt.
Twee voeten heeft ze slechts
en maar twee armen.
Ze heeft slechts twee ogen.
Maar in de gemeenschap heeft
ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
Patrice Kayo, Kameroen,
Chanson populaires Bamilike
Guus A.V. Fröberg
________________________________________________________________

Taizéviering
Zondag 25 september, 19.00 uur
In de Bethelkerk

Dit is het eerste Taizégebed van dit seizoen.
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.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken,
ervaringen te delen of wat na te praten.
Iedereen van harte uitgenodigd!
Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.
Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: mailto:predikant@ambachtoost.nl

