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Bij de dienst van zondag 14 mei
Komende zondag gaat ds. Freek L. Bakker uit Voorschoten, zeker geen
onbekende, bij ons voor.
Uit de gemeente
Tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve dochter kregen wij veel steun
van onze gemeenteleden, door hun gebed en medeleven. Hiervoor onze dank.
Het doet ons goed lid van zoon gemeente te zijn.
Lotte en Jan van Heijzen
Eindexamenkandidaten
Gisteren zijn de witte rozen voor de eindexamenkandidaten vanuit de Bethelkerk
meegenomen.
We wensen alle jongeren die komende weken eindexamen doen heel veel
concentratie, inspiratie en een beetje gezonde spanning en weinig stress.
Voor jullie het gedicht/ de songtekst aan het einde.
Terugkeer clubs van kamp
Zondagmiddag 21 mei keren de clubkinderen en – jongeren terug van hun
weekend in de ‘Blauwe schuur’ te Amerongen.
We willen ze omstreeks 17.00 uur van harte verwelkomen.
Reactie op de opbrengst van de lentemarkt
Beste mevrouw De Wilt,
Wat een mooi bedrag hebben jullie bij elkaar gebracht voor
Rudolphstichting/Jeugddorp De Glind.
Ik heb nog een mooi verhaal over uw lentemarkt. Een inwoner van De Glind was
namelijk toevallig in Vlaardingen en bezocht de lentemarkt. En daar zag zij dat er
ingezameld werd onder meer voor het Jeugddorp. Deze mevrouw won
vervolgens chocolaatjes en koekjes en daarvan heeft zij wat bij ons in De Glind
op kantoor bij de Rudolphstichting gebracht.
Op deze manier wisten wij – al voor uw bericht – van de lentemarkt in
Vlaardingen.
Ik wil u en de andere gemeenteleden die zich hiervoor hebben ingezet heel
hartelijk bedanken.
Ook onze dorpsinwoner vond het heel mooi om zo maar ergens in het land
warme betrokkenheid bij De Glind tegen te komen. Bedankt voor uw steun aan
ons werk voor een kwetsbare groep, namelijk uithuisgeplaatste kinderen, ons
werk in Jeugddorp De Glind.
Met vriendelijke groet,
Anja Brouwer
Programmamanager Communicatie & Fondsenwerving
Rudolphstichting/Jeugddorp De Glind.

Giften
Voor de wijkkas mochten we een gift van € 10,- via Jet Tit en eveneens van
€ 10,- via Nelly Hoogendijk ontvangen.
In de wijk ontving Benite Beijert € 25,- bestemd voor de bloemenpot.
Alle gevers heel hartelijk bedankt.
Kopij voor Onderweg jrg. 16 nr.19
moet vóór maandag 15 mei 14.00 uur naar redactie@ambachtoost.nl worden
gestuurd. Kees Sterrenburg neemt de redactie waar.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zaterdag 13 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur
Zondag 14 mei
Dienst
Provider/Tienerclub

10.00 uur
19:00 -20:30 uur

Maandag 15 mei
Klussen in en om de kerk
Jongensclub 8-12 jaar

09:00 -12:30 uur
19:15 -20:15 uur

Dinsdag 16 mei
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14:30 -16.30 uur
19:00 -20:00 uur
20:30 -22:00 uur

Woensdag 17 mei
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18:45 -19:45 uur

Donderdag 18 mei
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19:00 -20:00 uur
20:00-22:00 uur

Vrijdag 19 mei
Messengers –repetitie

20:00 -22:00 uur

Zondag 21 mei
Dienst
Terugkeer clubs

10.00 uur
19.00 uur

Voor deze week en daarna:
Ik voel me goed (Dana Winner)
‘k voel me goed vandaag
en alles valt mee, vandaag
de zon en de zee,
alles lui en traag,
ik ga maar te voet, misschien ga je mee?

Niks dat moet vandaag,
Alleen of met twee, vandaag
dat is ook ok,
wil je niet zo graag,
je ziet wat je doet.
Ik heb vandaag geen ander doel
dan te voelen wat ik voel, binnenin.
En ik doe mijn zin,
Ik voel me goed als jij eens wist,
Als jij kon weten wat het is, dat je mist,
dan kwam je gelopen
‘k Voel me goed vandaag
en alles valt mee, vandaag
als je het heel mooi vraagt
dan mag je nog mee.
Ik heb vandaag geen ander doel
Dan te voelen wat ik voel, binnenin
En ik doe mijn zin,
Ik voel me goed als jij eens wist
Als jij kon weten wat het is, dat je mist,
Dan kwam je gelopen.
‘k Voel me goed vandaag
en alles valt mee, vandaag
de zon en de zee..
Als je `t heel mooi vraagt,
dan mag je nog mee
Ds. Guus A.V. Fröberg

