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Zondag 5 februari 

Deze zondag staan we stil bij de bekende tekst uit het evangelie over het zout en 
het licht, Matteüs 5:13-16. Daaraan voorafgaande lezen we Jesaja 43 : 9-12. 

Beide teksten gaan in op de vraag ‘wie ben ik?’ Welke identiteit heb ik in het licht 
van de HEER? 
Wie kan aangeven wie hij is, kan misschien makkelijker keuzes maken in zijn 

handelen.  
Jezus kent zijn volgelingen de titels ‘zout voor de aarde’ en ‘licht voor de wereld 

toe’. Vraag is dan wat deze woorden betekenen in een tijd die vaak zo zouteloos 
en duister is? 

 
Bedankt 

Het heeft mij goedgedaan zoveel blijken van medeleven te hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man A. Jumelet. 

Dit heb ik zeer gewaardeerd.  
Mede namens mijn (klein)kinderen, J. Jumelet - Groeneveld. 

 
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK 
Op 5 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie. 

Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree in te leveren. 
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten 

zijn op zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren. 
Hartelijk dank voor de medewerking! 
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155 

 
Een muzikale verrassing 
Alles was klaargezet. De waxinelichtjes, de afbeeldingen van de iconen, de 

sfeervolle verlichting was aan, de liturgieën lagen klaar. Net als op de andere 
avonden dat er een Taizégebed in de Bethelkerk of Lucaskerk is. 
En dan is er plotseling een violiste uit Rotterdam die vraagt of ze mee kan spelen 

met de organist. Voor organist Jan Blankers was dat geen probleem, integendeel 
een verrijking. 

En zo wordt dit voor zo’n veertig mensen een heerlijk uur van muziek, zingen, 
stilte en gebed. Het was een oase van rust en meditatie in een altijd te drukke 

week. 
Met dank aan allen die altijd alles voorbereiden en uitvoeren en de violiste die we 
nog wel eens zullen horen in de Taizévieringen. 

 
Het volgende Taizégebed is 2 april in de Lucaskerk. Als altijd om 19.00 uur. 

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

 
Zaterdag 4 februari  

Oud papier Goudenregenstraat  09.00 - 12.00 uur 
Bethel Vrouwen Zingen     13:30 uur 
Concert BVZ          16.30 uur 
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Zondag 5 februari  

Dienst            10.00 uur 
Gespreksgroep Jonge Mensen 
Bij één van de leden thuis    20.15 uur 

 
Maandag 6 februari 

Klussen in en om de kerk     09.00 - 12.00 uur 
Jongensclub 8-12 jaar       19.15 - 20.15 uur 
 

Dinsdag 7 februari 
Ouderensoos          14.30 - 16.30 uur 

Meidenclub 10-12 jaar      19.00 - 20.00 uur 
Cantorij            20.30 - 22.00 uur 
 

Woensdag 8 februari 
Bijbelkring          10.30 uur 

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar    18.45 - 19.45 uur 
 

Donderdag 9 februari 
Meidenclub 8-10 jaar       19.00 - 20.00 uur 
Glorious Touch         20.00 - 22.00 uur 

 
Vrijdag 10 februari 

Messengers – repetitie  
 
Zaterdag 11 februari  

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur 
 

Zondag 12 februari  
Dienst            10.00 uur 
Tienerclub          19.00 - 20.30 uur 

 
Voor deze weken en daarna: 
 

Job (Gerrit Achterberg) 
   
Vrienden verbitteren het vuur;  

ze zeggen God - en maken rook  
tussen mij en de muur;  

wij knielen neder in de smook,  
zondaren van natuur. 
 

Maar als zij weer verdwenen zijn,  
herbid ik om het helder uur,  

waarin die allerlaatste strook  
opnieuw tot tuin ontlook, den duur  

der woorden die mij vlam doen zijn,  
en van de liefde puur. 
   

Ds. Guus A.V. Fröberg 
 


