
  
 

WIJKBERICHT 6 NOVEMBER 2017 – JRG. 16 nr. 40 

__________________________________________________________ 
 

Bij de dienst van 19 november 
Deze zondag gaat Marja Griffioen voor. 
 

 
Kerstmarkt  Ambacht-Oost  2017 

Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op vrijdag 8 december a.s. 
van 18.00 uur tot 21.00 uur.  
Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er dingen die u niet meer 

gebruikt? Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is ditmaal o.a. 
voor MS-Anders,  informatie www.ms-anders.nl. 

U kunt uw spullen inleveren op: maandag 4 dec. 9-12 uur, dinsdag 5 dec. 14-16 
uur, woensdag 6 dec. 19-20 uur donderdag 7 dec. 14-16 uur en vrijdag 8 dec. 
10-12 uur. 

Ook verzorgen wij weer de kerstpost in VLAARDINGEN  in samenwerking met 
voetbalvereniging CWO, u kunt deze post voorzien van postcode en voor € 0,35 

per stuk, inleveren op zondag 3 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en 
op de kerstmarkt, voorzien van contante betaling. 

 
Medewerkers zijn van harte welkom! 
Wilt u bakken, koekjes of zo.....,of helpen uitpakken en klaar zetten? 

Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje 
helpen? Verkopen op de avond zelf? Opruimen?  

Vele handen maken licht werk. 
Meldt u aan! Geef U op of info bij: 
Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl 

we hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!! 
 

 
2e Avond ‘Heilige Onrust. 
De tweede gespreksavond naar aanleiding van het boek ‘Heilige Onrust’ van prof. 

Frits de Lange is dinsdagavond 21 november om 20.00 uur. 
Met name hoofdstuk 3 en 4 hopen we te bespreken. 

Ook wie de eerste avond gemist heeft is van harte welkom. 
 
 

Koffieochtend op de woensdagochtend 
Terugblik en vooruitblik 

Met dank aan koster Frouwke Vermaat die voor de koffie en de koekjes zorgde, 
kunnen we terugkijken op een goed begin van de maandelijkse koffieochtend. 
We gaan door. 

De eerst volgende is woensdagochtend 13 december. 
Van harte welkom. 

 
 
Stelling van de maand november: 

Het feest van Sint Maarten (11 november) is leuker dan Halloween. 
 

Een reactie: 
Licht bij Halloween of Sint Maarten?              

Een reactie op de stelling van Halloween en Sint Maarten: 

http://www.ms-anders.nl/


  
 

De leerlingen op die op openbare scholen Godsdienst Vormings Onderwijs 

genieten, praatten over Halloween en kwamen tot de conclusie dat het een echt 
donker 'feest' is, waar veel kinderen bang voor zijn. Daarna staken ze kaarsjes 

aan, omdat we allemaal licht nodig hebben. Het was ook om elkaar er mee te 
troosten (Allerzielen). 
Deze en vorige week werd het Sint Maartensfeest gevierd, een feest dat volgens 

de kinderen heel veel licht brengt. Dat licht hebben ze ondertussen uitgedeeld, 
door kaarten te maken voor de 200 vrijwilligers van Stichting Ambulance Wens.  

Deze mensen zetten zich vrijwillig in om de laatste wens te vervullen van 
mensen die terminaal zijn. De kinderen ontwierpen prachtige kaarten, met mooie 
lieve opschriften, om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. ‘U helpt mensen, 

en wij helpen u met een compliment,’ was een opschrift. 
 

Het waren bij elkaar ontelbaar veel lichtjes. 
Carla van Ee. 
 

 
De bloemenpot 

De ‘Bloemenpot’  van zondag 12 november heeft het mooie bedrag van €102,50 
opgebracht. 

 
 
Giften 

Via Diny Zuidgeest mochten we een gift van €20,00 ontvangen voor de wijkkas. 
Waarvoor onze hartelijke dank.  

Met vr. groeten, Diny Zuidgeest. 
 
 

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

Zaterdag 18 november 
Zaterdagmiddagontmoeting    16.00 uur 
Zondag 19 november 

Dienst            10.00 uur 
Provider/tienerclub       19:00  - 20:30 uur 

Maandag 20 november 
Klussen in en om de kerk     09:00 - 12:30 uur 
Dinsdag 21 november 

Ouderensoos,          14.30 - 16.30 uur 
Clubs:  

meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr  19:00  - 20:00 uur 
2e Avond Heilige Onrust     20.00 uur 
Cantorij           20:30 uur 

Woensdag 22 november 
Clubs: Gemengd 6-8 jaar     18:45 - 19:45 uur 

Donderdag 23 november 
Clubs: Meisjes 8-10 jaar     19:00 - 20:00 uur 
Basiscatechese         19.00 - 20.00 uur 

Repetitie Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur 
Vrijdag  24 november 

Repetitie kinderkoor       15.45 uur tot 16.30 uur 
Repetitie Messengers      20:00 uur 

Zondag 26 november 
Dienst            10.00 uur 

mailto:redactie@ambachtoost.nl


  
 

Provider/tienerclub       19:00  - 20:30 uur 

Taizégebed, Lucaskerk      19.00 uur 
 

Voor deze week en daarna 
 
Stem van de Herfstregen (Ida Gerhardt, 1905-1997) 

 
Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan  

rondom uw huis-het is uw aards verblijf.  
Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan-  
uw lichaam was altijd een aards verblijf.  

Zonder bekommernis laat u ontgaan  
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.  

Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,  
de bevende, om wat is aangedaan  
door u.  

De liefde is uw eeuwige verblijf. 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 
 

 


