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Advent
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen
daarover. Op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande
man van Maria.
Projectverbeelding
De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is
opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk
toegevoegd op de projectposter voor in de kerk. Zo krijgen we steeds meer te
zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat
doorbreekt in het donker.
En elke zondag is een couplet van het projectlied.
Van harte uitgenodigd op deze zondagen van verwachting.
Bij de dienst van 18 december
Vierde advent
Deze zondag lezen we Jesaja 7: 10-17 en Matteüs 1: 18-25.
Deze vierde advent valt een volle week voor kerst. Maar deze zondag staat al
helemaal in het teken van het Kind dat komt.
In Jesaja horen van een jonge vrouw die zwanger is en spoedig een zoon zal
baren. Zij zal hem Immanuël ‘God met ons’ noemen.
Eeuwen laten klinkt deze boodschap uit de profeet Jesaja door in het evangelie
naar Matteüs. Hier wordt verteld van de geboorte van Jezus. In tegenstelling tot
het Lucasevangelie wordt hier over de geboorte verteld vanuit het gezichtspunt
van Jozef. Jozef vertegenwoordigt de afstammingslijn naar David. Jozef wordt
beschreven als een rechtvaardig mens.
Maria is aan Jozef uitgehuwelijkt, maar terwijl ze nog niet bij hem woonde, bleek
ze zwanger te zijn door de Heilige Geest.
Jozef wil daarop Maria in stilte verlaten om haar niet in opspraak te brengen.
Want hij is een rechtvaardig man. Dat siert hem en wij krijgen sympathie met
Jozef.
Maar voordat Jozef tot actie overgaat verschijnt er een engel in een droom. Deze
droom wijst hem de weg.
In deze dienst willen we Louise Marie Prins, dochter van Leon en Marije Prins en
zusje van Floris dopen.
Serious Request
Beste mensen,
Misschien heeft u er al iets over gehoord. Misschien nog helemaal niet. Over de
actie van serious request. Waarbij geld wordt ingezameld voor een goed doel. Dit
jaar is het goede doel; kinderen en longontsteking.
Ook dit jaar heeft de jeugd van provider en de jeugdkerk bedacht zich te willen
inzetten om geld voor serious request op te halen.
Vorig jaar was een groot succes! Dank zij u!
Dit jaar hopen wij dat u weer kunt en wilt meehelpen om de actie tot een succes
te maken.
De jongeren zijn de afgelopen weken erg druk geweest om hun ideeën om te
zetten in eigen gemaakte producten. Daar hebben ze met zeer veel
enthousiasme en geduld aan gewerkt.
Aanstaande zondag, 18 december, na de kerkdienst, kunt u zien wat ze
gemaakt hebben. En dat niet alleen! U kunt ze ook kopen.
Komt u langs en koopt u ook iets?!

Uit de gemeente
Sebo Poel*) Korhoenlaan 58, werd opgenomen in het ziekenhuis.
We hopen op een spoedig herstel en wensen Sebo en Rody veel sterkte.
*)Vanwege privacy redenen staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de site.

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

Wij gedenken Thom Veenema
Op zondag 4 december is overleden Thomas Veenema, echtgenoot van Janny
Veenema, op de leeftijd van 92 jaar, wonende *).
Thom werd geboren in Sneek en is altijd trots gebleven op zijn Friese wortels.
Hij heeft zijn leven beschreven in het ‘boek van een Sneeker’, waar ook de
verhalen over de oorlog in staan. Als onderduiker is het tijdens de oorlog
meerdere keren heel spannend geweest. Later kreeg hij de ziekte non-hodgkin
waar hij van genas, maar het ergste was het plotseling overlijden van dochter
Timmie. Het gezin hield elkaar vast in deze moeilijke tijd. Thom was een zeer
trouw kerklid samen met Janny. Jarenlang is hij ouderling geweest, en hielp tot
voor enkele jaren met het invullen van belastingpapieren. Hij had een houding
van respect naar de mensen om zich heen en leerde het leven te aanvaarden
zoals het kwam. Hij wist zich verbonden met God en daarom lazen wij tijdens de
dienst Psalm 139:’Heer, die mij ziet zoals ik ben’. Tijdens de dienst brandden
veel kaarsen, aangestoken door de kleinkinderen, als teken van Pasen en het
nieuwe leven bij God. Zo namen wij afscheid van Thom in een volle Bethelkerk
op donderdag 8 december. Mag zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor zijn vrouw
Janny, de kinderen Focco, Marianne, en in liefdevolle herinnering Timmie, en hun
gezinnen.
*)Vanwege privacy redenen staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de site.

Pastor Marja Griffioen

Wij gedenken Riet Post
Op donderdag 8 december, in de nacht na haar 88e verjaardag gevierd te hebben
met haar familie, is onverwacht overleden: Maria Maartje Post.
Riet was ongehuwd en woonde vele jaren in de Westwijk waar ze meeleefde met
de Ichthuswijkgemeente, waarin ze zich goed thuis voelde. Zij was hoofd van de
Jacqueline van der Waalskleuterschool in de Westwijk. Voor die jonge kinderen
heeft ze zich met hart en ziel ingezet. Na haar pensionering verhuisde ze naar de
Scheldeplaats 49. Daarna is ze als vrijwilligster heel actief geweest als
medewerkster en activiteitenbegeleidster in het Sophiakinderziekenhuis, in
DrieMaasStede, in het Zonnehuis en in Drieën-Huysen. Op 15 december is ze
begraven op Emaus na een dienst in de Bethelkerk, waarin we ons lieten leiden
door Psalm 139, zoals Huub Oosterhuis die verwoord heeft.
We leven mee met haar familie die met veel zorg en aandacht een leven lang om
haar heen gestaan heeft.
Ellen Haas
Solidaridad tijdens advent
Een product
koop je van iemand.
Achter ieder product
schuilt een gezicht,
een naam,
een mensenleven….
Daarom wordt er ook dit jaar tijdens advent weer aandacht besteed aan het werk
van Solidaridad. Na afloop van de dienst kunt u terecht bij de kraam van de
wereldwinkel voor (h)eerlijke producten.

Deze laatste adventszondag wordt de kraam gevuld met allerlei kerstartikelen.
Leuk om cadeau te geven!
Na afloop van de kerstnachtdienst zal traditiegetrouw weer ‘Brood en wijn’
verkocht worden, ten bate van Solidaridad.
Achter ieder product
schuilt een gezicht,
een naam,
een mensenleven….
Uitnodiging kerstviering
U als gemeentelid nodigen we graag uit op dinsdag 20 december, samen met
de ouderensoos, voor de kerstliturgie in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst
is van 11 tot 12 uur. Er is veel samenzang, medewerking van een koor o.l.v.
Guus Korpershoek en een korte meditatie.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal.
Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95
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 voor 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 jij vragen?
Stuur dan een mail naar lbree@chello.nl of spreek me in de kerk aan.
Willy van Bree-Kreeft
Vooraankondiging BMZ en BVZ
De Bethel mannen en vrouwen gaan weer zingen. Opgave via onderstaande mail
adressen. Geef de data ook door aan anderen die onderweg niet volgen.
BMZ 2017 BVZ
Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn
Bethel Mannen Zingen zaterdag 14 januari 13.30 u.
opgave: jbeekman256@gmail.com
Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 4 februari 13.30 u.
bethelvrouwenzingen@hotmail.com

BEDANKJE.....
We willen iedereen bedanken, die een steentje bij gedragen heeft voor onze
Kerstmarkt!
De mensen die geholpen hebben, hebben gebakken, prachtige kerststukjes
hebben gemaakt de spullen hebben gebracht, hebben opgeruimd enz...enz..
Zonder al deze vrijwilligers had het niet zo’n fijne avond geworden!
De Kerstpost.....haast een verdubbeling met voorgaande jaren..... hartelijk dank
daar voor.
De opbrengst is 1900 euro! Geweldig....!!
Allemaal heel hartelijk bedankt, fijne kerstdagen en gelukkig 2017!!
De Bloemenpot heeft het mooie bedrag opgebracht van € 90,50.
Giften
Via Ellen Haas mochten we € 18,- ontvangen voor de wijkkas.
Via Edith de Lange eveneens voor de wijkkas ontvangen is een gift van €5, - en
van €10, -.
Waarvoor onze dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Vrijdag 16 december
oefenen kerstmusical

16.30 - 17.30 uur

Zaterdag 17 december
Kinderkerstzang 2016

17.00 uur

Zondag 18 december
Kerkdienst (doopdienst)
Provider

10.00 uur
19.00 – 20.30 uur

Maandag 19 december
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 – 12.30 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 20 december
Kerstviering ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

10.30 – 15.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 21 december
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 22 december
Glorious Touch
Meidenclub 8-10 jaar

20.00 - 22.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 23 december
oefenen kerstmusical
Messengers – repetitie

16.30 - 17.30 uur
20.00 – 22.00 uur

Zaterdag 24 december
Zingen kerstliederen

21.45 uur

Kerstnachtdienst
Zondag 25 december
Zingen kerstliederen
Kerstmorgendienst

22.00 uur
09.45 uur
10.00 uur

Voor deze weken en daarna:
Het loopt tegen het einde van het jaar, het zijn de dagen van advent. (4)
Midwinter
Middenin de winter
wordt het licht,
wend ik van de wereld mijn gezicht
naar dat schijnsel, leef ik omgekeerd
geef mij aan een vuur dat niet verteert.
Dorre takken wat ik doe of dicht, middenin de winter word ik licht.
Ad den Besten
Ds. Guus A.V. Fröberg

