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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.
We lezen Johannes 14: 1-4 met de
bekende woorden: ‘In het huis van
mijn Vader zijn veel kamers
(woningen)’.
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 jeugdwerkster Juliette Pol.
Iedereen van harte welkom!!
Wij gedenken Maria Hendrika Keizerwaard-van Buren
(91 jaar, Vaartland, overleden op 17 juni).
Ze noemde zichzelf een zondagskind, was dankbaar voor haar leven. Ze wist en
voelde dat het einde onvermijdelijk was, maar vond het loslaten van haar dierbaren
heel moeilijk. Als vrouw en moeder heeft ze geleefd voor haar gezin en haar
huishouden. Zeer zorgzaam was ze voor haar geliefde man Arie en voor haar eigen
moeder. Familie was alles en ze gedijde het best bij harmonie. Ze was een knuffel
oma, gek op kleintjes. Tot het laatst werd ze bij alle belangrijke momenten
betrokken. Ze hechtte aan netjes zijn, aan niet buiten de lijntjes kleuren. ‘Je best
doen en gewoon doen’, zo leefde ze. Ze was integer, eerlijk, kon zich makkelijk
aanpassen, al wilde ze graag de dingen op haar manier. Klagen deed ze niet, ook
niet toen ze kwetsbaarder werd. Ze was altijd blij als er bezoek kwam. Haar geloof
was belangrijk en laat zich samenvatten in “De Heer is mijn Herder”. Bidden hoorde
erg bij haar.
Uiteindelijk vond ze de rust om los te laten en gleed ze kalm uit het leven.
Op 22 juni was het afscheid in de aula van begraafplaats Holy. We denken aan de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen die haar bij alles betrokken in hun leven en
straks de lege plek zullen ervaren. Dat alles wat zij hen naliet troostrijk mag zijn, net
als de God van Licht en Leven.
Petra Nijboer
Dankwoord
Afgelopen zondag was het fijn om weer veel gemeenteleden te ontmoeten en even
contact te hebben na de dienst. Maar er was te weinig tijd om voor een persoonlijk
dankwoord. Daarom ook nog even via dit schrijven. Ik wil iedereen bedanken voor

de mooie kaarten met de lieve woorden, de e-mails en soms een telefoontje. Heel
bijzonder om dit te mogen ontvangen. Daarvoor hartelijk dank.
Pastor Marja Griffioen
Gezocht: 5 vrijwilligers voor het kerkterras van 20 augustus
Op de ochtend van het kerk-terras
moet voorafgaande aan het
kerkterras dat om 10.15 uur
begint één en ander klaar gezet
worden.
Na afloop moet er weer opgeruimd
worden zodat het zomerterras
verder kan met haar programma.
Er worden vijf mensen van iedere
wijk gevraagd om stoelen klaar te
zetten, te verwelkomen en
liturgieën uit te delen, te
collecteren en te helpen koffieen/of limonade te schenken.
Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar ‘de grote kerk’.
Wie meldt zich van de
Bethelkerk?
Geef je tel nr. en zo mogelijk emailadres door.
Opgave bij:
ds. Guus A.V. Fröberg
predikant@ambachtoost.nl

Zomerkoffieochtenden
(Om alvast in de agenda te zetten!)
Ook dit jaar organiseren we weer twee koffieochtenden, en wel op dinsdag 25 juli en
dinsdag 8 augustus.
Iedereen die niet weg gaat, iedereen die al weer thuis is en iedereen die er zo maar
zin in heeft, wordt van harte uitgenodigd een kop koffie te komen drinken en elkaar
te ontmoeten.
We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal.
Van 10-12 uur.
WELKOM!!

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 2 juli
Dienst en afsluiting seizoen

10.00 uur

Maandag 3 juli
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Woensdag 5 juli
Wijkkerkenraad

20:00 uur

Zaterdag 8 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Zondag 9 juli
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Terug van een week vakantie in Portugal het volgende gedicht van een Portugese
dichter:
XXIV
Soms, op dagen van volmaakt en zeer scherp licht.
Waarop de dingen zo werkelijk zijn als ze maar kunnen zijn,
Vraag ik mij langzaam af
Waarom ik schoonheid toeken
Aan de dingen.
Een bloem bijvoorbeeld, heeft die schoonheid?
Is er soms schoonheid in een vrucht?
Nee, ze hebben kleur en vorm
En ze bestaan, meer niet.
Schoonheid is de naam van iets dat niet bestaat
En die ik aan de dingen geef in ruil voor het genot dat zij mij geven.
Hij betekent niets.
Waarom dan zeg ik van de dingen: ze zijn mooi?
Ja, zelfs mij, die alleen van leven leeft,
Bezoeken, onzichtbaar, de leugens der mensen
Met betrekking tot de dingen,
Met betrekking tot de dingen die eenvoudigweg bestaan.
Hoe moeilijk is het jezelf te zijn en slechts het zichtbare te zien!
(11-3-1914)
Fernando Pessoa
Uit: Alberto Caeiro/De Hoeder van de Kudden
vertaald door August Willemsen
Ds. Guus A.V. Fröberg

