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+ bericht over Serious Request (4)
Bij de zondagen van advent
Deze vier adventszondagen lezen we uit het boek Jesaja., uit een boek vol
verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop een vertrouwen dat het licht
zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn
schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een
woestijn die tot bloei komt en over een land waar niemand bang hoeft te zijn dat
zijn of haar spullen worden afgepakt.
Ook de kindernevendienst volgt in haar adventsproject ‘Een boek vol
verwachting’ de verhalen van Jesaja.
We zingen iedere week na het aansteken van de adventskaarsen door de
kinderen coupletten van het lied ‘Een boek vol verwachting’ (tekst Erik Idema,
melodie liedboek 8a/243).
Bij de dienst van 10 december
Tweede advent
We vervolgen onze lezing uit het boek, de boeken Jesaja. Deze zondag lezen
Jesaja 2 : 1-5. In dit korte stukje wordt een grootst visioen geschilderd over de
tijd die komen zal. Pelgrims zullen opgaan naar Jeruzalem en er zal vrede zijn.
Zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers, speren tot snoeimessen.
In de evangelielezing lijkt de weg hierin heel te klinken.
We lezen het Magnificat, de lofzang van Maria : Lucas 1 : 46-55.
In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.
Kinderkerstzang
Zaterdag 16 december
17.00 uur.
Het kerstverhaal gezongen en verteld voor en door kinderen
o.l.v. Arlène Drenkelford.
Met medewerking van: ds.Guus Fröberg, Nelleke Slootweg
Muzikale begeleiding: Ria Korpershoek en Arlène Drenkelford
Van harte uitgenodigd en neem gerust je buren (jong en oud) mee.
Waarover spraken zij…
In de kerkenraadsvergadering van 29 november werd er over veel zaken
gesproken. Voor de pauze verdiepten we ons in de kerkelijke kaart van
Vlaardingen; welke kerkgenootschappen kennen we hier en waarin verschillen
we van elkaar. Met elkaar kwamen we tot een indrukwekkende opsomming en
we zijn heel blij zijn dat er weer een goed overleg is ontstaan in de VKV, de
“verzamelde kerken van Vlaardingen”. Zo willen we als kerken bv. inhaken bij de
“Slag om Vlaardingen” in juni 2018.
Het jaarthema waar we dit jaar over werken is: “Kerkproeverij”. Daaruit zijn ook
de koffieochtenden voortgekomen, iedere tweede woensdagmorgen van de
maand. Deze ochtenden zijn voor iedereen! De eerstvolgende ochtend is dus op
woensdag 13 december. Er zijn altijd twee mensen vanuit de kerkenraad
aanwezig.
Ook werd er gesproken over de vacatures in de kerkenraad. Het blijft moeilijk
om ambtsdragers te vinden. Er zijn mensen gevraagd voor taken en we hopen
dat deze positief reageren. Onze kerk heeft mensen nodig, anders kan er niet
goed gewerkt worden.

In de adventstijd is er o.a. aandacht voor Amnesty. Ook onze jongeren hebben
een doel: zij gaan 17 december spullen verkopen voor Serious Request.
Na een lange vergadering sluit Sebo Poel met ons. Dit was zijn laatste
kerkenraadsvergadering na vele jaren gewerkt te hebben voor de kerk. Gelukkig
blijft hij nog taken doen.
Kees Sterrenburg
Koffieochtend
Iedere maand is de Bethelkerk open om koffie te drinken en
elkaar te ontmoeten.
Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur.
In de glazen zaal.
De eerst volgende keer is woensdagochtend 13 december.
Koffie met koekje staat klaar.
Iedereen van harte welkom.
Kerstmarkt Ambacht-Oost 2017
De kerstmarkt is op vrijdag 8 december van 18.00 uur tot 21.00 uur.
De opbrengst is ditmaal o.a. voor MS-Anders, informatie www.ms-anders.nl.
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 de kerstmarkt, voorzien van contante betaling.
Uitnodiging kerstviering
U als gemeentelid nodigen wij graag uit op dinsdag 19 december, samen met de
ouderensoos, voor de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is
van 11 tot 12 uur.
Er is veel samenzang, medewerking van het Marcato koor o.l.v. Ria Korpershoek
en een korte meditatie.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal.
Alle gemeenteleden, ook uit andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95
Giften
Via Ellen Haas mochten we een gift van € 10 ontvangen voor de wijkkas.
Waarvoor onze dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 10 december
Dienst
10.00 uur
Provider/tienerclub
19:00 - 20:30 uur
Maandag 11 december
Klussen in en om de kerk
Cantorij
Dinsdag 12 december
Ouderensoos
Clubs
meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr

09:00 - 12:30 uur
20:30 uur
14.30 - 16.30 uur
19:00 - 20:00 uur

Woensdag 13 december
koffieochtend
Clubs: Gemengd 6-8 jaar

10.00-12.00 uur
18:45 - 19:45 uur

Donderdag 14 december
Clubs: Meisjes 8-10 jaar
Basiscatechese
Repetitie Glorious Touch

19:00 - 20:00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 december
Repetitie kinderkoor
Repetitie kinderkerstspel
Repetitie Messengers

15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
20:00 uur

Zaterdag 16 december
Kinderkerstzangfeest

17.00 uur

Zondag 17 december
Dienst
Provider/tienerclub

10.00 uur
19:00 - 20:30 uur

Voor deze week en daarna
Bij Jesaja 2 : 1-5
Een stem in de woestijn (Sytze de Vries)
2e advent
Van alle kanten komen wij,
betreden zingend zij aan zij
die vredesstad, door God gebouwd
van glanzend goud.
Smeed dan het ijzer op zijn tijd!
Geen zwaarden voor een nieuwe strijd,
maar werktuig voor een schuur vol graan.
Wie durft dat aan?
De wapensmid wordt werkeloos.
Soldaten reiken ons een roos
en delen dan de vrede rond
van mond tot mond!
Ds. Guus A.V. Fröberg
________________________________________________________________
Serious Request (4)
Komende zondag verkopen de 11plussers van Holy en de
jeugdkerk Ambacht-Oost koekjes en kerstversieringen voor
de actie Serious Request. Dat doen zij na afloop van de
"Verrassend Holy" dienst in het Kerkcentrum Holy.
De opbrengst gaat naar het Rode Kruis en zal worden
gebruikt om gevluchte kinderen en hun ouders te herenigen.

Afgelopen zondagavond is er weer hard gewerkt om de versieringen klaar te
krijgen. Zaterdag 9 december gaan de jongeren naar Bakker Herweijer om daar
op professionele wijze Vlaardingse ijzerkoekjes te bakken.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst komende zondag.
U vindt ons na de dienst in de hal.
Een week later zijn we in de Bethelkerk!
Graag tot zondag of volgende week zondag!
Hartelijk dank maar weer!
Namens alle jongeren en leiding van Holy en Bethelkerk,
Peter Schlebaum
en
Marianne Schipper

