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VEERTIGDAGENTIJD

***
Met de kindernevendienst volgen we deze veertig dagen het project ‘Ik zorg voor jou’
We staan stil bij hoe God voor mensen zorgt en bedenken hoe mensen voor elkaar
kunnen zorgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ‘zorgkoffer’ waar voor elke
zondag een voorwerp in zit.
***
Dit jaar staat in vastentijd een project over Zambia, in het Mbala gebied uitgevoerd
door de zusters van de heilige harten van Jezus en Maria centraal. Vanaf eind jaren
80 gaan de zusters de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen
families . Zo ontstond het household distress programma dat door vastenactie wordt
ondersteund. Er is spraken van armoede, ondervoeding in het Mbala district ,een van
de armste gebieden in Zambia .
Hiernaast nog een project dichtbij:
Rotterdams ongedocumenteerden steunpunt. (ROS)
Dat is een organisatie die vluchtelingen zonder papieren steunt.
Theo Miltenburg is daar werkzaam en zal ons zondag 4 maart na de dienst
daarover vertellen en vragen beantwoorden
***
Bij de dienst van 25 februari
Dit is de tweede zondag van veertigdagentijd.
En weer gaan we de berg op.
De veertigdagentijd is een gang over bergen en dalen, ups en downs.
Wat is een hoogtepunt, wat is een dieptepunt?
Het zijn relatieve begrippen.
‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’, zongen we. Maar het lijkt er op alsof God
verder verwijderd is in de dalen, de momenten van het leven die je als dal ervaart,
dan op de toppunten van het leven.
Vandaag lezen we van de opgang van Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes een
hoge berg op. Daar vindt de verheerlijking plaats, verschijnen Mozes en Elia.
We lezen dan ook over Elia. Hij vindt na een burn-out, weer nieuwe moed om verder
te gaan en aan zijn roeping als profeet gestalte te geven.
Zo gaat ook Jezus weer naar beneden.
Maar, zo vragen de leerlingen zich af, wat betekent dit allemaal ‘opstanding uit de
doden’?
We lezen 1 Koningen 19:1-18 en Marcus 9:2-10.
OP WEG NAAR PASEN
1 Avondgebeden in de veertigdagentijd
Het lied ‘Hier is een stad gebouwd’ is de rode draad voor de avondgebeden dit jaar.
Op 28 februari is onderstaand couplet thema voor het derde avondgebed.
Mensen gaan twee aan twee, overvloed en woestijn,
zoeken een woning en willen geborgen zijn
Wanda Werner, woorden en Rob van Herwaarden, zang gaan voor.
Bethelkerk woensdag 28 februari 19.30 uur
2. (Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.

De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 31 maart zal worden aangestoken
is de kaars met kruis, brood en vissen (B) “Betekenisvol reliëf van Kruis, Brood en
Vissen; symbool voor de wonderbaarlijke vermenigvuldiging,
één van de wonderen van Jezus.”
De ander versieringen van de te bestellen huispaaskaarsen zijn A. Kelk/Duif/Kruis, C.
Chi-Rho en Huispaaskaars D
Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Papôt -van
Moorsel: www.papot.nl.
De intekenlijsten liggen vanaf woensdag 14 februari (het begin van de
veertigdagentijd) in de kerk.
3 Paaskaarten
Ook dit jaar willen de diakenen u een paaskaart aanbieden om die te sturen naar een
gevangene in een Nederlandse gevangenis. De kaart en een adres krijgt u van ons.
We vragen u er een postzegel op te plakken. De kaarten worden zeer gewaardeerd
door de gevangenen.
Op zondag 11 maart staan we in de glazen zaal met de kaarten en de adressen.
We hopen dat u een kaart meeneemt.
De diakenen
4 Crucifixion
Op Goede Vrijdag, 30 maart, zal Christelijk Kamerkoor Maassluis haar medewerking
verlenen aan de dienst met ‘the Crucifixion’ van John Stainer.
De ‘Crucifixion’ is in 1887 gecomponeerd door de Engelse componist John Stainer.
Meer dan een passie, zoals bekend van Bach, is ‘The Crucifixion’ een meditatie naar
aanleiding van gedeelten uit de lijdensgeschiedenis.
Om dit werk nader in te leiden is er op woensdag 14 maart een avond in de
Bethelkerk. Aanvangstijd 20.00 uur
Hier willen iets over de geschiedenis van dit prachtige, veel uitgevoerde muziekstuk
vertellen en op het muziekstuk, de tekst, nader ingaan.
Van harte welkom,
ds. Guus Fröberg, predikant@ambachtoost.nl
Het is handig als u zich via bovenstaande mailadres van te voren opgeeft.
LENTEMARKT 14 APRIL 2018
9 -12 uur!
Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!
Wil je helpen met de markt?
Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken.?
Alle hulp is welkom!
Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl
Ook het inleveren van b.v. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!
Inleveren voor div. voor de markt: maandag 9 april 10-12 uur, dinsdag 10 april 1416 uur, woensdag 11 april 19-20.30 uur, donderdag 12 april 10-12 en 14-16 uur en
vrijdag 13 april 10-12 uur.
We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!!

Giften
Via Ria Korpershoek 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 25 februari
Dienst
Provider/tienerclub

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 26 februari
klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 27 februari
Ouderensoos
14.30 - 16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr. 19.00 - 20.00 uur
Cantorij
20.30 - 22.00 uur
Woensdag 28 februari
Clubs: Gemengd 6-8 jaar
Avondgebed

18.45 - 19.45 uur
19.30 uur

Donderdag 1 maart
Clubs :Meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 2 maart
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 3 maart
Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

Zondag 4 maart
Dienst
Provider/tienerclub

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Voor deze week en daarna:
In de veertigdagentijd sluiten we met de gedichten aan bij het thema ‘Hier is een
stad gebouwd’ van de avondgebeden.
En elke nieuwe stad
bloem die welkt
herfst vergeelt het blad
zijn alle steden zo
zijn ze alle zo
zo zijn alle
Overal
overal en nergens
overal is nergens

overal

dezelfde bonbons droef in glazen
parelt drank er is geen dorst

een liedje is overal

van liefde en overspel

zijn alle steden zo
zijn ze alle zo
zo zijn ze alle
Paul van Ostaijen
Ds. Guus A.V. Fröberg

