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kerkelijk jaar
Bij de dienst van zondag 19 februari
Deze zondag, in de tijd voor de vastentijd aanbreekt, in de traditie van de kerk
ook wel sexagesima, de zestigste dag voor Pasen genoemd, lezen we Genesis 1:
9-13 en Lucas 8: 4-15.
Je zou deze zondag, de ‘zondag van het zaad’ kunnen noemen. De aarde wordt
geschapen opdat er gezaaid kan worden om te oogsten.
Het evangelie vertelt ons de gelijkenis van de zaaier. Het zaad is het Woord van
God. Christus zelf is het zaad, dat wordt gezaaid in onze harten.
Hij sterft om op te staan.
Wat weerhoudt het zaad om tot wasdom te komen?
In de uitleg worden drie oorzaken genoemd.
de duivel, het gebrek aan wortels en de afleiding door andere zaken van het
leven. Hoe vertalen we deze drie naar het leven van vandaag?
Kunnen we zelf de voorwaarden scheppen om het graan te laten groeien?
Deze zondag is er een extra uitgangscollecte voor de wijkkas. Van harte
aanbevolen!
Wij gedenken Dit Bos-Verboon
Op 6 februari is overleden Dirkje Bos-Verboon, weduwe van Dirk Bos*). Zij is 84
jaar geworden. Het laatste jaar woonde zij in de Meerpaal. Voor Dit Bos was het
belangrijk om de dingen die ze deed goed te doen. Zo werkte ze vroeger hard
mee in het transportbedrijf van haar man. Ook in huis was het op orde en in het
gezin was zij het die de regelmaat en ook vaak de grenzen aangaf. Het was
gezellig thuis, dat was waar zij haar best voor deed. Ze had graag de familie bij
elkaar. In dankbaarheid keek ze terug op haar leven en ze keek ernaar uit om
thuis te komen bij God en weer te zijn bij haar man, die nog maar negen dagen
geleden is overleden. Ze konden niet zonder elkaar. Wij herdachten Dit Bos op
vrijdag 10 februari in de Bethelkerk met de tekst van psalm 4, vers 9: ‘In vrede
kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet
mij veilig wonen’. De begrafenis vond plaats op de begraafplaats Emaus. In korte
tijd verliezen de twee kinderen Alie en Martin en hun gezinnen hun ouders en
grootouders.
Mogen de dankbare herinneringen troost geven in het plotseling ontstane gemis
van beide ouders.
*) Vanwege privacy staan huisadressen niet op de website alleen in Onderweg

Pastor Marja Griffioen
Giften
Ria Korpershoek mocht €10,- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.
De Bloemenpot
van zondag 12 februari heeft het mooie bedrag van € 96,50 opgebracht.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 19 februari

Dienst
Provider in Zonnehuis

10.00 uur
10.00 uur

Maandag 20 februari
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09.00 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 21 februari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

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

Woensdag 22 februari
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 23 februari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 24 februari
Messengers – repetitie

20.00 - 22.00 uur

Zondag 26 februari
Dienst

10.00 uur

Voor deze weken en daarna:
OVER DE EERBIED II

(Ida Gerhardt)

Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.
Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.
Laat het stil in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.
En het zal groen ontwaken.
Ds. Guus A.V. Fröberg
______________________________________________________________
Derde Avond
Tijd en tijd
Over het kerkelijk jaar

De schrijver Willem Jan Otten noemde het kerkelijk
jaar ‘het grootste, meest uitgebreide en sowieso
langdurigste kunstwerk dat de westerse cultuur
heeft voortgebracht. Het is een oneindig gedicht
waarvan per mis of dienst een strofe wordt
voorgelezen.’

De derde avond over veertigdagentijd en Pasen is verplaatst naar Do. 9 maart!
Tijd: van 20.00-22.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Erwin de Fouw
tel. 7860003
E-mail: erwindefouw@telfort.nl
Ds. Guus A.V. Fröberg,
tel. 4348433
E-mail: predikant@ambachtoost.nl

