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Bij de dienst van 3 september 

Deze zondag gaat ds. Jan de Geus bij ons voor.      
 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK 
Na een korte zomerstop gaan we in september weer verder met de actie voor de 
Vlaardingse Voedselbank. 

Op 3 september a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie. 

Dit keer willen we u vragen om een pot of pak pastasaus  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 

 
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, 
door leuke dingen in Vlaardingen te 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. 
 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. 

 Het is een american-party.  
Dat betekent dat iedereen wat meeneemt. Frisdranken, salades, 
sandwiches, lekkere hapjes, hartige taarten, pannen soep, wraps enz. enz. 

De eersten opgaven zijn binnen. 
Er liggen intekenlijsten in de kerk. U kunt het ook opgeven bij Cobie 

Plantinga: 010 4347162 of cobieplantinga@ambachtoost.nl. 
   
Ander leuke ideeën: mail ze naar predikant@ambacht.nl of 

keessterrenburg@ambachtoost.nl 
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Tentoonstelling ‘Klankleur’  
Op zaterdagmiddag 9 september na 16.00 uur (als de Bethelbeach open is) zal 

ook de expositie van de tentoonstelling ‘Klankleur’ worden geopend. Het is een 
kleurige serie schilderijen van Cobie van der Vlies met als thema 
muziek(instrumenten). 

 
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. 
Wat zou het een feest zijn als het deze zondag voor velen een nieuwe of 

hernieuwde ontmoeting met de Bethelkerk en met ons wordt. 
Iedereen, plus gasten van harte welkom. 

 
Bijbelleerhuis op woensdagochtend  
Job ‘Het meest dissidente boek’ 

Het komende seizoen willen we met elkaar het boek Job lezen. 
Het verhaal van Job spreekt tot de verbeelding. 

Er zijn boekenkasten vol over geschreven. 
‘Het meest dissidente boek’ (Jonathan Sacks) dat deel uitmaakt van de canon. 
Het is een boek dat verontrustend veel vragen oproept. 

Maar het boek Job en alles wat daar in aan de orde komt, kan een mens ook 
troosten en bemoedigen.  

Dat je klacht om wat je kan overkomen, wordt herkend en wordt gedeeld. Dat je 
voor God kennelijk klagen en zelfs vloeken mag, want op het einde van het boek 
wordt gezegd dat Job, die zo geweldig tekeer kan gaan, op de juiste manier over 

God heeft gesproken.  
Wat mensen in alle eeuwen en in verschillende omstandigheden uit het boek Job 

hebben gehaald, is voedsel voor hun omgaan met het lijden, met het leven en 
met God. Het is een pastorale over lijdende mensen en een leidende God, aldus 
W.R. van der Zee. 

Biedt het boek Job antwoorden? 
Dat is maar zeer de vraag. 

Het wil geen antwoord geven op onbeantwoordbare vragen, het wil bevrijden van 
benauwende vragen en belastende antwoorden. 
Om zo ruimte te maken voor God vraag om ons antwoord. 

 
Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend: 

4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april en 
9 mei 
Tijd: van 10.30-12.00 uur    

Plaats: Bethelkerk 
Leiding en opgave:  

Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 4348433, e-mail: predikant@ambachtoost.nl 
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Kerkterras 
de mooie opbrengst van de collecte Kerkterras is: € 2.757,28. 

Het bedrag is voor hospice ‘De Margriet’. 
In alle voorlopigheid is vastgesteld dat het kerkterras 2018 op 26 augustus is. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichten kunt u sturen naar  
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 

 

Zondag 3 september 

Dienst            10.00 uur 

Provider/tienerclub       19:00 - 20:30 uur 

 

Maandag 4 september 

Klussen in en om de kerk     09:00 - 12:30 uur 

Clubs: jongens 8-12 jaar     19:15 - 20:15 uur 

 

Dinsdag 5 september 

Ouderensoos         14.30 - 16:30 uur 
Clubs: Meisjes 10-12 jaar    19:00 - 20:00 uur 

Cantorij           20:30  
 

Woensdag 6 september 

Clubs: Gemengd 6-8 jaar     18:45 - 19:45 uur 

Moderamen Wijkkerkenraad    19.30 uur 
 
Donderdag 7 september 

Clubs: Meisjes 8-10 jaar     19:00 - 20:00 uur 
 

Vrijdag 8 september 
Repetitie Messengers      20:00 uur 
 

Zaterdag 9 september 
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur 

Bethelbeach 
 

Zondag 10 september 

Dienst (startzondag)      10.00 uur 

 
 

Voor deze week en daarna 

 

Vurige wens (Jan van Opbergen) 
 

Dat er licht mag zijn. 
Licht in onze ogen: 
dat wij elkaar zullen zien 

zo goed als nieuw. 
 

Licht in onze harten: 
dat wij ruimte scheppen, 
plaats maken voor velen. 
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Licht in onze gedachten: 
dat wij komen tot nadenken 

en eerlijke besluiten. 
 
Licht in onze huizen: 

dat er vriendschap en 
gastvrijheid zullen heersen. 

 
Licht in de omgang: 
dat we te zien zijn, 

niet verborgen voor elkaar. 
 

Licht op onze wegen: 
dat wij niet dwalen en 
elkaar tot doolhof zijn. 

 
Licht in alle uithoeken: 

dat wij nergens het kleine 
vergeten, verdonkeremanen. 

 
Licht op deze plaats, 
om elkaar bij te lichten, 

elkander toe te schijnen 
met geloof in Hem 

die eens geroepen heeft: 
‘Ik ben het licht der wereld!’ 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 
 


