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Bij de dienst van zondag 3 juni
We volgen deze maand het alternatieve leesrooster waarin het boek Job centraal
staat.
Het boek Job behoort tot de wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Het bestaat uit een
raamvertelling met Job 1 en 2 als inleiding en Job 42:7-17 als afsluiting.
Hiertussen staan de gesprekken tussen Job en God en tussen Job en zijn
vrienden.
Vandaag staat Job 1 centraal.
Je zou het verhaal van Job kunnen lezen als één grote gelijkenis. Job is een
mens van alle tijden, van alle plaatsen. Job wordt als een zeer rijk man
beschreven, hij heeft het volmaakte aantal kinderen en gelooft in God.
Wat zou hij nog meer willen? Job is een mens zoals een mens zou willen. Job is
bijna perfect.
En dan gebeurt het.
Daarover gaat het vandaag.
Daarnaast lezen we Lucas 13 : 1-5 waarin Jezus het verband tussen individuele
schuld en lijden bestrijdt.
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 3 juni a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om zoet broodbeleg (jam, hagelslag, pastachoca,
pindakaas o.i.d.) in te leveren.
De bakken worden maandagmorgen opgehaald, later inleveren kan helaas niet.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert.
Rondje Ambacht
Voor de vijfde keer wordt het rondje Ambacht georganiseerd en ook dit jaar doet
de Betlhelkerk weer mee aan het rondje. Het rondje is vrijdag 8 juni 16.00 20.00 uur en zaterdag 9 juni 11.00 - 16.00 uur.
Vereerd ben ik dat ik dit jaar de opening mag verrichten.
Wat kunt u in de Bethelkerk verwachten?
Rondleidingen door de mannen van onze klussenclub, wereldwinkel, de P.O.C.B.,
kettingen voor Kim, kaarten, jam, aquarellen en kaarten, leuke hebbedingetjes
en lekkernijen en ijzerkoekjes, keramiek, ideeën en haakpatronen en foto’s
maken in ‘schavot’.
Zaterdag speelt Guus Korperhoek rond 11 uur op het orgel
Verder lopen er div. zangers rond in Ambacht en ook de kerk.
Kom gezellig even buurten....de koffie en thee staan klaar!
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 3 juni
Dienst

10.00 uur

Maandag 4 juni
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 5 juni
Cantorij

20.30 - 22.00 uur

Woensdag 6 juni
Mod. Wijkkerkenraad

19.30 uur

Vrijdag 8 juni
Rondje Ambacht

16.00 - 20.00 uur

Zaterdag 9 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein
Rondje Ambacht

08.30 - 12.00 uur
11.00 - 16.00 uur

Zondag 10 juni
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Een kinderspiegel (Judith Herzberg)
'Als ik oud word neem ik blonde krullen
ik neem geen spataders, geen onderkin,
en als ik rimpels krijg omdat ik vijftig ben
dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond
alleen wat kraaiepootjes om mijn ogen.
Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik
en niemand gaat ooit liegen tegen mij.
Ik neem niet van die vieze vette
grijze pieken en ik ga zeker ook niet
stinken uit mijn mond.
Ik neem een hond, drie poezen en een geit
die binnen mag, dat is gezellig,
de keutels kunnen mij niet schelen.
De poezen mogen in mijn bed
de hond gaat op het kleedje.
Ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen
niet van die saaie sprieten en geen luis, of zoiets raars.
Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is
de hele dag en ook de hele nacht
blijven wij alsmaar bij elkaar.'
Ds. Guus A.V. Fröberg

