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Bij de dienst van 20 augustus
Deze zondag is de Bethelkerk gesloten.
Omdat er KERKTERRAS is.
Met elkaar kerken we in het Oranjepark.
Daar vond en vindt het Zomerterras plaats.
Een prachtige plek met podium om met elkaar te
vieren.
Thema van de dienst: ‘All you need is love’.
Aan de dienst werkt een voor de gelegenheid
gevormd koor o.l.v. Jaap van Toor en de band ‘Je zal
het maar in huis hebben’ onder leiding van Ruud
Halkes mee.
Oranjepark, ingang Julianasingel.
We hopen op mooi weer.
Maar mocht het te slecht weer zijn om het KERKTERRAS in het park te houden dan
is de Grote Kerk onze schuilkerk.
Let op de weerberichten en de eventuele berichtgeving via de mail, op websites of
facebook.
Het KERKTERRAS begint op alle locaties (park of schuilkerk) om 10.15 uur.
Van harte welkom.
Wij gedenken Hendrika van de Peppel - de Graaf
Op zaterdag 22 juli 2017 overleed Hendrika van de Peppel - de Graaf, Dijkzicht 59,
na een periode van afnemende gezondheid, in de leeftijd van 89 jaar. Zij was
ontzettend dankbaar om hele eenvoudige dingen en dat bleef ze tot op het laatst.
Ze heeft altijd veel liefde gekoesterd voor en bezorgdheid om haar dierbaren. Zij
wist hoe kwetsbaar het leven is, niet in de laatste plaats doordat zoon Robert in de
bloei van zijn leven door een ongeluk om het leven kwam. Des te meer besefte ze
dat het leven te kostbaar is om het door je handen te laten glippen. En te kostelijk
om het niet intens te beleven en te genieten van de vele mooie momenten. Het is
een beetje als met die boom die ze kon zien vanaf haar balkon en waar de bliksem
een gat in had geslagen: “kijk eens, hoe mooi hij in bloei staat”. God geeft daarbij
kracht naar kruis: “uw schouders zijn gemeten,” wat ze dragen kunnen. Dat heeft
zij ook zo mogen ervaren. Nu is zij bevrijd van alle zorg en mag zij rusten in vrede,
veilig in Jezus' armen.
Woensdag 28 juli hebben wij afscheid van Riet van de Peppel genomen in een
dienst van Woord en Gebed in de aula van de Holy begraafplaats en haar
aansluitend naar haar laatste rustplaats gebracht. Onze gedachten gaan uit naar
haar man, zoon en schoondochter en verdere familie.
Wij gedenken Johanna Voogt-Bot
Op donderdag 3 augustus is na een periode van afnemende gezondheid, in de
leeftijd van 90 jaar Johanna Voogt-Bot overleden.
Annie is geboren in Vlaardingen. Ruim 35 jaar woonde zij in Parkzicht, eerst met
haar echtgenoot Pieter Voogt, na zijn overlijden in januari 2006 alleen. Ruim twee
jaar geleden verhuisde zij naar Vaartland.
Zij en haar man kerkten altijd in de Bethelkerk.
Donderdag 10 augustus vond de rouwdienst plaats, waarna de begrafenis
plaatsvond op begraafplaats Holy.
Wij zijn in gedachten en gebeden met de kinderen, kleinkinderen en familie.

Wees welkom
Elke dinsdagmiddag is er ouderensoos in de Bethelkerk. Van 14.30 tot 16.30 uur is
het volop gezelligheid. We zingen veel, er is een korte meditatie, gelegenheid voor
een spelletje en er is een luisterend oor voor ‘wel en wee!’.
Graag nodigen we u uit om dit met ons mee te beleven. Komt u gerust eens een
paar keer kijken of het ook wat voor u is.
Alle oudere gemeenteleden, ook uit andere wijken, mogen zich zeer welkom weten.
Dinsdag 22 augustus is de eerste soosmiddag na de zomerstop.
Voor vragen kunt u bellen naar Marry van Wijk tel. 434.11.95
Bethelbeach
Dat was een tegenvaller.
De nieuwe metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland zou 1 september
gebruik worden genomen. Nu mogen we hopen dat het 1 februari wordt.
Maar ‘elk nadeel, heb z’n voordeel’ om een beroemde Amsterdammer te citeren,
want ook Amsterdam kent z’n tegenvallers (noord-zuidmetrolijn).
Van de nood een deugd maken.
We zullen het vijf maanden langer met elkaar in Vlaardingen zien uit te houden
omdat de metro er nog niet is.
Laten we van die vijf maanden verlenging een gezellige tijd met elkaar maken,
leuke dingen organiseren in Vlaardingen organiseren.
Om te beginnen.
Kunnen we niet naar het strand met de metro, dan halen we het strand gewoon
naar Vlaardingen.
In het weekend van 9 en 10 september organiseren we als start van het seizoen de
Bethelbeach.
Achter de kerk ontstaat dan aan de oever van de Vlaering een strandje, de eerste
kubieke meters zand liggen al klaar.
Op deze Bethelbeach willen we onze start van het seizoen houden.
Zaterdag 9 september tussen 16.00 en 20.00 uur is iedereen op het strand van
harte welkom.
Wat we nog nodig:
 mooi weer, zo niet de kerk is open.
 Strandstoelen en parasols?
Wie heeft ze te leen voor deze zaterdag en voor de zondag na de dienst?
 Muzikanten, volleyballers.
 Het is een american-party.
Dat betekent dat iedereen wat meeneemt. Frisdranken, salades, sandwiches,
lekkere hapjes, hartige taarten enz.
 Een heleboel mensen jong en oud, gemeenteleden en gasten, want we doen
mee aan de kerkproeverij (zie hieronder)
 In kleurige kleding, want het is een Beachparty.
 Wie ontwerpt een affiche?
Noteer de datum vast, denk mee hoe u/je er een echt strandfeest van kunt maken,
wie je uitnodigt.
Leuke ideeën: mail ze naar predikant@ambacht.nl of
keessterrenburg@ambachtoost.nl
Let op de komende berichten.
Startzondag 2017
Zondag 10 september
Zondag 10 september wordt naar we hopen een bijzondere startzondag.

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.
Hiermee sluit onze startzondag aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’
(Raad van Kerken, EO en PKN) die kerken uitnodigt begin september de deuren
wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.
(Zie o.a. www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/)
Ook de Bethelkerk is een open gastvrij huis.
In een open huis zijn gasten welkom.
We gaan daarom mensen van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren.
Wie kun je uitnodigen?
Mensen die je kent, buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan
en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
Dus: noteer de datum en bedenk wie wil je, wie wilt u uitnodigen voor deze dienst?
Wilt u/wil je meedenken over de vormgeving van deze gastvrije dienst?
Geef het mij door.
Iedereen van harte welkom.
Ds. Guus A.V. Fröberg
Ontvangen gift
Via Benite Beijert is er een gift van € 100, - ontvangen voor de wijkkas; waarvoor
onze hartelijke dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 20 augustus
Kerkterras

10.15 uur

Maandag 21 augustus
Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 22 augustus
Ouderensoos
Cantorij

14.00 - 16:00 uur
20:30 uur

Vrijdag 25 augustus
Repetitie Messengers

20:00 uur

Zondag 27 augustus
Dienst
Voor deze week en daarna:
ALS JE ZOVEEL OM IEMAND GAF (Judith Herzberg)
Als je zoveel om iemand gaf
dat je alles wat je had
je huis en je hele boel
daarvoor zou willen geven
dan werd je alleen maar veracht.

Toch is het een gevoel
dat inslaat als een flits
een brand vlamt door je heen
en er is geen rivier
geen water in de wereld
dat zulke vlammen blust.
Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood
is de liefde, en afgunst
zo diep als het graf.
Ds. Guus A.V. Fröberg

