WIJKBERICHT 29 MEI 2017 – jrg. 16 nr. 21 (voor twee weken!)
Zondag 4 juni
Deze zondag kerken we gezamenlijk (wijkgemeenten Ambacht-Oost, CentrumWest en Holy) in de Grote kerk.
Aanvang 10 uur.
Zondag 11 juni
Tijd voor een goed gesprek is er altijd, zou er altijd moeten zijn, er wordt zoveel
gekletst, zoveel meninkjes de wereld in gestuurd, maar een echt gesprek, daar
maak ik graag tijd voor. Ik kijk even in mijn agenda, zullen we zeggen over drie
weken, tussen 14.00 uur en 15.00 uur?
Gelukkig ging het in de tijd van Jezus anders, gelukkig werkte Jezus heel anders.
In de nacht komt de farizeeër Nikodemus naar Jezus toe en Jezus heeft alle tijd
voor hem.
Ook als het gesprek niet direct wil vlotten, telkens opnieuw begint het gesprek.
Het is ook niet gemakkelijk om een echt gesprek te voeren met Nikodemus, echt
zo’n type die alles dacht te weten en te begrijpen. Maar hij moet opnieuw
geboren worden ‘uit water en geest.
We lezen Jesaja 6 ; 1-8 en Johannes 3 : 1-21
Deze zondag vieren we de maaltijd van de Heer.
Aan de dienst werkt de cantorij mee.
Afgelopen zondag 28 mei werden Anouk Isabel Meerman, dochter van Rik en
Esther Meerman, en Sanne Eliza de Graaf, dochter van John en Charlotte de
Graaf gedoopt.

Uit de gemeente
We leven mee met Mieke en Jan de Kruijf*).
Mieke is aan haar rug geopereerd in het Onze Lieve Vrouwegasthuis in
Amsterdam. Op het moment van dit schrijven valt het nog niet zo mee. We
hopen dat het beter mag gaan. Dat ze zich gesteund mag weten!
*) Vanwege privacy worden privé adressen alleen in Onderweg getoond en niet op de site

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

Wij gedenken
mevr. N. van der Veen die zondag overleden is in de leeftijd van 92
Zij werd het laatste jaar verpleegd in verpleeghuis Houtwijk in Den
Haag. Ze heeft jarenlang gewoond met haar man , die tandarts was , op
de Schiedamseweg, daarna op de van Hogendorplaan en na het overlijden
van haar man in ‘Heemstede’ op de Holysingel. Ze behoorde steeds tot onze
gemeente.
De uitvaart vindt vrijdag 2 juni om 13.30 uur plaats op de begraafplaats Holy.
Will Moll
Pastoraat
Na een periode van ziekteverlof is het de bedoeling dat ik na de Pinksteren
langzamerhand het werk ga hervatten.
Het is de bedoeling om het de komende tijd in overleg wat op te bouwen. Ik zal
dus weer wat afspraken gaan maken met gemeenteleden voor een pastoraal
bezoek.
Wilt u graag een afspraak maken, bel gerust dan kunnen we kijken of er iets
gepland kan worden.
Met een hartelijke groet,
pastor Marja Griffioen
RONDJE AMBACHT 9 EN 10 JUNI
Vrijdag van 16 -20 uur en zaterdag van 11-13 uur (let op!) is de Bethelkerk open
in het Rondje Ambacht.
Bij ons kunt u verwachten:
De wereldwinkel met hun mooie en duurzame spullen..... Marlies Scholtes met
haar kettingen e.d. voor Kim,
Hanneke met info over Tupperware, Annelies Vroom met sieraden,
keramiek van Mirja, Lenie Rouwkema en Diana Geelhoed die hun
teken- en schilderkunst laten zien. Er zijn div. aquarellen en schilderijen van hen
te bewonderen.
Er zijn rondleidingen, kom gewoon langs voor een praatje of een kop koffie of
thee.
Van harte welkom!
En misschien komt u nog een muzikaal groepje tegen onderweg?
Dus zeker de moeite waard om even langs te komen!!
In heel "Ambacht" zijn veel tuinen open...kom gezellig kijken!!
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 11 juni a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar
voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om zoet broodbeleg (jam, hagelslag, chocopasta,
pindakaas o.i.d.) in te leveren.
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten
zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
Giften
Via Edith de Lange mochten we een gift van € 10, - voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 4 juni
Dienst in Grote Kerk

10.00 uur

Dinsdag 6 juni
Ouderensoos
Cantorij

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

Woensdag 7 juni
Bijbelkring

10.30 uur

Donderdag 8 juni
Glorious Touch – repetitie

20.00 uur

Vrijdag 9 juni
Rondje Ambacht
Messengers –repetitie

16:00 – 20.00 uur
20:00 - 22:00 uur

Zaterdag 10 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Rondje Ambacht
11.00 - 13.00 uur
Zondag 11 juni
Dienst
Maandag 12 juni
Klussen in en om de kerk

10.00 uur
09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 13 juni
Ouderensoos
Cantorij

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

Donderdag 15 juni
Glorious Touch – repetitie

20.00 uur

Vrijdag 16 juni
Messengers –repetitie

20:00 - 22:00 uur

Voor deze week en daarna:
Pinksteren (Nel Benschop)

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.
Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.
Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.

Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.
Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.
Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.
Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.
En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer!
Ds. Guus A.V. Fröberg

