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Bij de dienst van 24 december
Vierde advent
We lezen vandaag Jesaja 62 : 6-12 en Lucas 1 : 26-38.
Het evangelie vertelt ons van de engel Gabriël die Maria komt vertellen dat ze
een kind zal krijgen, de zoon van God. Het is niet te bevatten.
Deze aankondiging, annunciatio in het Latijn, is een geliefd onderwerp in de
schilderkunst. Vaak wordt Maria afgebeeld terwijl ze aan het lezen is, niet een
doktersromannetje, geen wereldliteratuur, maar een gebedenboek. Want het
moge duidelijk zijn, meisje Maria is niet zomaar een meisje, het is een vroom
meisje. Ze kent de Schriften en weet dat ze in de traditie van de aartsmoeders
Sara, Rebekka en Rachel staat, die allen door tussenkomst van de Eeuwige in
verwachting raakten.
Maar het is ook de Maria van een lied van verzet en overgave, het lied dat eeuw
in eeuw uit in de kerk gezongen is.
Bij de Kerstnachtdienst, zondag 24 december
Van harte welkom in de Bethelkerk in deze nacht zo anders dan alle andere
nachten.
De deuren staan open.
Buiten brandt het vuur.
Om 21.45 beginnen we met het zingen van bekende kerstliederen.
Om 22.00 uur begint de dienst.
'We have a dream'
Over Maria, Powervrouw.
In de Nieuwe Kerk te Amsterdam is momenteel de tentoonstelling
'We have a Dream' over drie wereldberoemde personen die grote invloed hadden
op de geschiedenis van de twintigste eeuw: Mahatma Gandhi, Martin Luther King
en Nelson Mandela. Gewone mensen die uitgroeiden tot leiders van grote
bewegingen die geweldloos streden tegen rassendiscriminatie en sociale
ongelijkheid. Alle drie werden wereldwijde rolmodellen.
(www.nieuwekerk.nl/tentoonstellingen/wehaveadream/)
In deze kerstnacht staat Maria centraal, misschien wel de bekendste vrouw uit de
wereldgeschiedenis. Een kleine vrouw in de grote mannengeschiedenis. Een
powervrouw.
Haar verhaal is niet te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, wel te horen in de
Bethelkerk te Vlaardingen.
Aan de dienst werken mee:
De cantorij o.l.v. Ed Saarloos,
Guus Korpershoek orgel,
en Lieke van der Vlis en Rens en Femke Noordam zang en keyboard.
- Na de dienst is er kerstbrood en glühwein.
- In de kerstnacht zal naar goede traditie weer brood en wijn verkocht worden
ten bate van Solidaridad.
Met de kerkenactie 2017 vraagt Solidaridad aandacht voor de schijnbaar
vanzelfsprekende beschikbaarheid van koffie voor de consument en de steeds

grotere problemen waar koffieboeren mee kampen als gevolg van
klimaatverandering.
Steun de koffieboeren en ga klimaatverandering tegen! Met het Climate Smart
Agriculture-project dringt Solidaridad de ontbossing terug en vergroot het de
koffieproductie en -opbrengst en het inkomen van kleine boeren op een
duurzame manier. Door nog meer koffieboeren te trainen om efficiënter en
milieuvriendelijker te werken, werken we aan een hogere koffieopbrengst en
krijgt een groot aantal gezinnen een menswaardig bestaan met kans op
onderwijs en goede gezondheidszorg. Met uw donatie kan iedereen blijven
genieten van een lekker kopje koffie en strijden we samen tegen
klimaatverandering door koffieproductie.
De deuren staan open.
Wees Welkom!
Kerstnachtcollecte voor Calcutta Rescue
Dit jaar is de kerstnachtcollecte voor projecten in Calcutta, wat nu Kolkata heet,
een belangrijke stad in India waar ook moeder Teresa werkte onder de armen.
Calcutta Rescue ondersteunt de allerzwaksten en kansarmen in en rondom
Kolkata op het gebied van gezondheidszorg, preventie, voorlichting, scholing en
werkgelegenheid, omdat zij vinden dat ieder individu recht heeft op een
menswaardig bestaan. De projecten worden met lokale medewerkers uitgevoerd
en steeds vaker ook samen met de overheid. De wervingsactiviteiten worden
door vrijwilligers uitgevoerd waardoor er maar weinig kosten worden gemaakt en
het grootste deel van de donatie wordt besteed aan de projecten. Een collecte
die wij van harte aanbevelen.
Wilt u meer weten?
Kijk dan eens op www.calcuttarescue.nl, dit is de Nederlandse supportgroep.
Eerste kerstdag
Kerstmorgendienst, 09:45 uur zingen we kerstliederen.
10:00 uur vangt de dienst aan
Wekenlang is er naar toe gewerkt door een grote groep kinderen. Vandaag gaat
het gebeuren.
De kinderen voeren het kinderkerstspel “vader Panov”, naar Leo Tolstoï op. Het
geheel staat onder leiding van Astrid Rozendaal- Koevoet en Willy van BreeKreeft.
Organist, Guus Korpershoek.
Ad en Jan de Hek en Loes van Hutten zang.
We lezen deze zondag het begin van het Johannesevangelie: Johannes 1 : 1-14.
‘Waar het Woord ontbreekt verwildert het volk’.
- Over communicatie en communicatiestoornis Van harte welkom.
Bij de dienst van 31 december, 10.00 uur
Een dag om terug te kijken, een zondag om ook muzikaal terug te blikken.
Welke liederen zongen we? Welke liederen zijn (bij u) gestegen in de ‘top tien
van geliefde kerkliederen’?
Heeft u een lied dat u dit jaar zingenderwijs hebt ontdekt hebt of hebt
herontdekt, zo’n lied dat je blijft zingen, dat je raakt, ontroerd, geeft u het aan
mij door en we zullen kijken of we het een plekje in het muzikaal terugblikken
kunnen geven? Opgave tot vrijdag 22 december.

Bij de dienst van 7 januari 2018
De dienst vangt aan om 10.30 uur.
Daarvoor is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om koffie te drinken en elkaar alle
goeds voor het nieuwe jaar te wensen.
Het is de zondag na driekoningen, 6 januari, dan kun je er niet omheen om het
verhaal te lezen van de wijzen uit het oosten, Matteüs 2 :1-12. Daarnaast lezen
we traditiegetrouw Jesaja 60 : 1-6. Een profetenlezing die de lezing uit het
evangelie kleurt. ‘Vreemdelingen zijn de eersten’
In de dienst willen we Sebo Poel bedankreen voor zijn jarenlange inzet als
ouderling en Margaret Mostert voor haar vele jare werk als diaken.
BEDANKJE.....
We willen iedereen bedanken die een steentje bij gedragen heeft voor onze
Kerstmarkt.....!
De mensen die geholpen hebben, gebakken hebben, prachtige kerststukjes
hebben gemaakt, spullen hebben gebracht, hebben opgeruimd, enz., enz.
Zonder al deze vrijwilligers was het niet zo’n fijne avond geworden!
De Kerstpost.....haast een verdubbeling met voorgaande jaren..... hartelijk dank
daar voor!
De opbrengst is ruim 1800 euro!! Geweldig....!!
Allemaal heel hartelijk bedankt, fijne kerstdagen en gelukkig 2018!
Marianne de Wilt, namens de organisatie.
KINDERKERSTZANGAVOND
Wat hebben we weer genoten van de 30 kinderen die dit jaar weer mee zongen
onder de inspirerende leiding van Arlène Drenkelford
Het mooie verhaal door Guus en Nelleke, Arlène en Ria op dwarsfluit en piano.
De techniek en beamer en perfect verzorgd door Henk Peitsman en Jaap
Beekman. Het was weer een groot feest!
Niet te vergeten ons vaste team medewerkers dat met Arlène 7 weken lang de
repetities hebben verzorgd
Allemaal hartelijk bedankt!
Marianne de Wilt, namens het team.
DRINGENDEOPROEP O.P.A.
De oud papiergroep zoekt met spoed 2 chauffeurs voor het op donderdag of
vrijdag ophalen van oud papier. Door gevorderde leeftijd van onze huidige
chauffeur (80 jaar), is hij genoodzaakt af te haken.
Willen we de huidige opbrengst enigszins handhaven, dan moeten er zich wel 2
nieuwe chauffeurs aanmelden (u bent dan 2x per maand aan de beurt). Als u
één van genoemde dagen beschikbaar bent, zouden we dat erg op prijs stellen!
We willen toch niet dat de kerk deze belangrijke inkomsten voor een groot
deel gaat missen. Dus meld u a.u.b. aan!
Kees Brouwer
4349713
Oud papiergroep Ambacht-Oost
BFA
Dit seizoen worden de BMZ en BVZ omgezet naar één evenement. De BFA,
Bethel Familie Avond. De naam zegt het al, heel de Bethelfamilie en -vrienden
kunnen nu deelnemen.

Speciaal voor de kinderen beginnen we vroeg om 17.30. Eten en drinken wordt
verzorgd.
Samen zingen en de familiegroep JUN staan op het programma.
Wanneer? Vrijdag 26 januari van 17.30- 20.15. Waar? In de Bethelkerk. Nadere
informatie volgt.
Kerst- en nieuwjaarswens
‘De zachte krachten zullen zeker winnen’.
Deze dichtregel van de dichteres Henriëtte Roland Holst zingt rond en wijst ons
de weg voor het nieuwe jaar.
We wensen iedereen een paar heerlijke feestdagen en een gezegend en gezond
nieuw jaar.

Guus Fröberg en Nelleke Slootweg

Giften
Ontvangen door Coby Zonneveld €10,- en door pastor Marja Griffioen eveneens
€10,- bestemd voor de wijkkas. Waarvoor onze dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Vrijdag 22 december
Generale Repetitie kinderkerstspel 16.00 - 17.30 uur
Repetitie Messengers
20:00 uur
Zaterdag 23 december
Generale met techniek
kinderkerstspel

12.00 - 14.00 uur

Zondag 24 december
Dienst

10.00 uur

Kerstnachtdienst zingen
aanvang

21.45 uur
22.00 uur

Eerste kerstdag
Kerstmorgendienst zingen
aanvang

9.45 uur
10.00 uur

Zondag 7 januari
Koffie en nieuwjaar wensen
Dienst

10.00 uur
10.30 uur.

Voor deze week en daarna:
Het woord is vlees geworden (Karel Eijkman)
Stel je voor dat je een boek leest
over iemand van wie je steeds meer gaat houden
bij ieder woord, op elke bladzij weer.
Stel je voor dat die zomaar je boek uitkomt
naar je toegaat bij jou in de kamer
en naast je gaat zitten zonder een woord.
Stel je eens voor, dan sta je toch raar te kijken
dan weet je niet wat je overkomt
want dat is te gek voor woorden.
Onvoorstelbaar, maar op net zo'n manier
komt Jezus opeens uit de bijbel tevoorschijn stappen.
Gods woord werd een mens van vlees en bloed
die zomaar je kamer in zou kunnen komen
dichtbij.
bij Johannes 1:5
Ds. Guus A.V. Fröberg

