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Bij de dienst van 20 november
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen
kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. In deze dienst noemen we hun namen en
steken we een kaars aan ter gedachtenis.
In deze dienst wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van
de overledene meegegeven. Deze kruisje hebben niet lang na de datum van
overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk. Tevens ontvangt de
familie een kaart.
Na de dienst is er voor allen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter
gedachtenis aan te steken.
Vuur dat nooit meer dooft.
We lezen deze zondag uit de Bijbel: 1 Samuël 3: 1-10, de roeping van Samuël
en Lucas 24: 28-35, het slot van het verhaal van de Emmaüsgangers.
We luisteren daarbij naar het verhaal van Christoforus, drager van Christus. In
vele opzichten is dit een gelijkenis van het leven.
Drager weet je gedragen!
Aan deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.
Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen
Wij gedenken Johannes Buitenhuis
Op zondag 30 oktober is Jacob Johannes Buitenhuis, na een opname in het
Vlietland ziekenhuis, overleden. Een hersenstaminfarct in 1998 bracht een grote
verandering in het leven van John en zijn familie. Na de ziekenhuisopname, en
nog vijf maanden in Rijndam, kwam John thuis. In een rolstoel en met
sondevoeding. Langzaamaan leerde John, met heel veel hulp van zijn vrouw,
weer zelf eten, drinken en lopen. Vaak kwam je hem tegen met zijn driewielfiets.
Bij de kerk of ergens tussen Vlaardingen en Schiedam.
John speelde weer piano en begeleidde dikwijls de samenzang op de
ouderensoos. Ook speelde hij bij Insulinde, en voor de ouderen in Frankenland
waar hij de laatste twee jaar woonde. Na een dienst in de Bethelkerk is John op
begraafplaats Holy begraven. Voor hem was een tekst uit Romeinen 8 heel
belangrijk: ...niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. John is 85 jaar
geworden.
Terugblik op de dienst van 13 november
In voetballen wordt er altijd een ‘speler van de wedstrijd’ uitgeroepen. Dat is de
speler die het meest heeft gescoord, zich in positieve ondersteunende zin het
meest heeft onderscheiden of de club heeft gered van de ondergang.
‘Speler van de dienst’ van zondag 13 november is onze organist Guus
Korpershoek.
Na afloop zette hij ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen in. Een hommage aan de op
82- jarige leeftijd overleden zanger en dichter.
Dit werd ten zeerste gewaardeerd door veel kerkgangers, waaronder de
voorganger. Neuriënd, zingend en een traan wegpinkend verlieten men de
kerkzaal.
Zaterdag 19 november 15.30 uur
Martin van Wijngaarden over reanimatie
De eerste zaterdagontmoeting van dit seizoen gaat over eerste hulp en
reanimatie.

Op vele plaatsen, ook in de kerk, is apparatuur voor reanimatie aanwezig. Hoe
gaat dat in zijn werk. Martin van Wijngaarden zal daarover vertellen en een
demonstratie geven.
Martin is al vele jaren instructeur op het terrein van eerste hulpverlening en
reanimatie. U krijgt alle gelegenheid om daar meer over te horen. Vanaf half vier
bent u welkom. Rond kwart voor vier start het programma.. Daarna is er ruimte
voor vragen en verder gesprek, met een drankje en een hapje.
Mis het niet. Let op: een half vroeger dan u gewend bent.
19 november, 15.30 – 17.30 uur
KERSTMARKT VRIJDAG 9 DECEMBER
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt. Een gezellige avond en de
opbrengst gaat dit keer o.a. naar "hospice de Margriet" in Vlaardingen. Dus ruim
kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel!
Ook bezorgen we weer kerstpost in samenwerking met C.W.O met bestemming
VLAARDINGEN. Voor €0,30 per kaart graag inleveren met gepast geld op zondag
4 december na de dienst, of bij Marianne de Wilt : Kievitlaan 20.
De inlevertijden voor uw kerstspullen en post zijn:
maandag 5 december 9-12 uur, dinsdag 6 december 14-16 uur,
woensdag 7 december 19-20 uur, donderdag 8 december 13-16 uur en
vrijdag 9 december 10-12 uur.
Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of ijzerkoekjes of
kerstkoekjes bakken? Of iets lekkers bij de koffie? Alles is welkom. Geef het door
aan Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl.
We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER
opbrengst! ! !
Actie voor Serious Request
Beste providergangers en jeugdkerkers!!
Dat klinkt als een soort jeugdbende…. ;-))
De toetsweken zijn al weer een week achter de rug, de sint is in het land en we
zijn ook al bezig met Kerst…
En voor dat laatste, de Kerst, willen wij ook jullie aandacht en vooral jullie
creativiteit.
Net als vorig jaar willen wij weer een actie gaan houden voor Serious Request.
Met onze actie willen wij geld ophalen en dit bij het Glazen Huis brengen.
Afgelopen jeugdkerk hebben wij bedacht wat we konden gaan doen. Met een
aantal jongeren kwamen wij uit op dingen maken.
Koekjes, sleutelhangers, kersthangers, kaarten maken, armbanden…. Genoeg
ideeën. En er zijn er vast nog meer.
Dus kom aanstaande zondag naar de jeugdkerk met je eigen materiaal. Want het
is natuurlijk super leuk als wij het kosteloos kunnen gaan maken.
Hieronder de datums waarop wij jullie graag zien:
20 november bij de jeugdkerk
27 november bij Provider
4 december bij de jeugdkerk. (hier krijg je nog bericht over omdat dit een
bijzondere jk wordt.)
11 december bij Provider
18 december gaan wij dan de gemaakte spullen verkopen na de kerkdienst in
de hal.

Het kan zijn dat wij nog vaker bij elkaar gaan komen. We willen namelijk genoeg
gemaakt hebben om te verkopen.
Maar dat horen jullie dan wel...
Tot snel!!
Marinke, Lisette, Irma, Susan, Sytske, en Marianne
Kerstmorgen 1
Lieve kinderen,
Ook dit jaar kun je weer mee doen met het kerstspel van de kindernevendienst
voor de kerkdienst op de eerste kerstdag om 10.00 uur.
Het gaat dit jaar over een dromenmuseum met Marc Brobbel als directeur. Het
wordt erg spannend ( zelfs de politie Vlaardingen werkt mee) en ook grappig.
We zingen 2 nieuwe liedjes, die je per mail thuis gestuurd krijgt en we gaan zelf
dromen maken, die in het museum komen te hangen.
Die dromen kunnen gaan over je eigen leven, maar mogen ook gaan over de
toekomst van de wereld.
Ook jullie ouders mogen een schilderij/ tekening maken over hun dromen, die we
dan in het museum hangen.
We eindigen bij het mooie kerstverhaal van Jozef en Maria en de geboorte van
Jezus.
De 4 zondagen voor kerst, de adventtijd,hebben ook met het kerstspel te maken.
Als je mee wilt doen, kun je me dan een mailtje sturen?
We oefenen vanaf 25 november iedere vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur (
na het kinderkoor).
Ik hoop dat er weer veel kinderen mee doen!
Groeten,
Willy van Bree-Kreeft
lbree@chello.nl
06 20402172 en 010-4744636
Kerstmorgen 2
Dromen voor kerst door de gemeente Ambacht-Oost
Graag zou ik voor de kerstmorgendienst in de Bethelkerk uw / jouw dromen
willen weten.
Die dromen mogen over u /jezelf gaan, maar ook over de toekomst van de
wereld.
U / Je kunt de dromen schrijven, tekenen, schilderen, appliceren, houtzagen,
loodgieten, alles is goed.
We hangen uw / jouw dromen dan op in “het Dromenmuseum “ waar het
kerstspel van de kinderen overgaat.
Mocht u/ je thuis een schilderij hebben dat u/jij in het Dromenmuseum vindt
passen, dan lenen we dat graag oor een paar dagen van u/jou.
Uiteindelijk komen we terecht bij de geboorte van Christus en dat het licht zal
worden voor ons allemaal.
Wilt u/ jij meedoen of heeft u / heb je vragen?
Stuur dan een mail naar lbree@chello.nl of spreek me in de kerk aan (20
november ben ik er niet).
Willy van Bree-Kreeft
De Bloemenpot
had een opbrengst van € 55,05.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 20 november
Provider

19.00 - 20.30 uur

Maandag 21 november
Klussen in en om de kerk

09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 22 november
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 23 november
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Kindercatechese

18.45 - 19.45 uur
19.00 - 19.45 uur

Donderdag 24 november
Lutheravond,
Maaltijd plus gesprek in Holy
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

18.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 25 november
Messengers – repetitie

20.00 - 22.00 uur

Zondag 27 november
Dienst 1e advent
Cantatedienst
Taizéviering in H. Lucaskerk
Tienerclub

10.00 uur
17.00 uur
19:00 uur
19:00 - 20:30 uur

Voor deze weken en daarna:
Het loopt tegen het einde van het jaar, het kerkelijk om te beginnen. (3)
Zal ik weggaan?
Zal ik verdrietig worden en weggaan?
Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden,
mijn schouders ophalen
en weggaan?
Zal ik de wereld neerzetten (of aan iemand anders geven), denken:
zo is het genoeg,
en weggaan?
Zal ik een deur zoeken,
en als er geen deur is: zal ik een deur maken,
hem voorzichtig opendoen
en weggaan- met kleine zachtmoedige passen?
Of zal ik blijven?
Zal ik blijven?
Toon Tellegen
Ds. Guus A.V. Fröberg

