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Zondag 25 juni
Deze zondag lezen we Jesaja 62, 6-7.10-12 en Matteüs 10, 26-33.
‘Wat kosten twee mussen?’,staat er in vers 29. ‘Zo goed als niets. Maar er valt er
niet één dood neer als jullie Vader het niet wil’. In deze tekst komt
onherroepelijk de vraag naar de wil van God naar boven. Er gebeurt niets zonder
de wil van de Vader. We weten er niet altijd raad mee, met deze tekst. Een
uitdaging deze zondag om hier iets mee te doen. Want; ‘Wat is de wil van de
Vader?’ En wat die mussen betreft, ik las onlangs dat het inmiddels een
beschermde vogelsoort is. Zoveel mussen zijn er niet meer, ze worden steeds
kostbaarder. Ik zie er naar uit om u en jullie weer te zien. Pastor Marja Griffioen
Uit de gemeente
Jan en Corrie van de Knoop waren op 29 mei 60 jaar getrouwd en hebben dit op
4 juni gevierd met familie en gemeenteleden in het pannenkoekenhuis in
Vlaardingen. Ook wij willen hen feliciteren met dit jubileum en hen van harte
geluk en zegen wensen in hun leven.
Om het met de woorden van een zegen uit Burundi te zeggen:‘God zij met je, ga
in vrede, je pad ligt open. God gaat met je mee. Hij ruimt hindernissen op. God
zij met jou. Hij zal zorg voor je dragen. Hij zal in je schaduw lopen. Hij blijft bij
jou. God zij met jou… moge jij bij Hem blijven’.
Bij de dienst van 2 juli
Deze zondag sluiten we het seizoen af om vervolgens 10 september weer de
startzondag te hebben.
Deze zondag heeft als thema ‘thuis’.
Wanneer ben je ergens thuis. Wat is je thuis?
Ook de Bethelkerk is een thuis voor velen, voor jong en oud!
Rondom dit thema draait de dienst waaraan jong en oud actief meewerken.
Na de dienst is er nog een leuk verrassingsprogramma.
Deze dienst is voorbereid door leiding en jongeren van de jongerennevendienst
en Provider in samenspraak met ds. Guus Fröberg en jeugdwerker Juliette Pol.
Iedereen van harte welkom!!
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Maandag 26 juni
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 27 juni
Ouderensoos

14.30 - 16.30 uur

Donderdag 29 juni
Glorious Touch – repetitie

20.00 uur

Vrijdag 30 juni
Messengers –repetitie

20:00 - 22:00 uur

Zondag 2 juli
Dienst, afsluiting seizoen

10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Betere wereld (Greet Brokerhof-van der Waa)
Zolang er onschuldige mensen zijn
die moeten vluchten voor het geweld
van heethoofden en fanatiekelingen
voor wie een mensenleven niet telt,
blijven wij dromen van een betere wereld.
Zolang er mensen zijn zonder een thuis,
zonder een veilig dak boven hun hoofd,
vaste grond onder de voeten
en een arm om hun schouder,
blijven wij dromen van een betere wereld.
Zolang er mensen zijn die kapot zijn
van verdriet en teleurstelling,
beschadigd en gebroken
door alles wat ze overkomen is,
blijven wij dromen van een betere wereld.
Zolang niet ieder mens de kans heeft
om op te groeien en tot bloei te komen,
zicht te ontwikkelen tot een mens,
die zich geliefd en gewaardeerd weet,
blijven wij dromen van een betere wereld.
Ds. Guus A.V. Fröberg

