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Bij de dienst van zondag 10 juni
We volgen deze maand het alternatieve leesrooster waarin het boek Job centraal 
staat.
Er wordt wel eens gezegd; ‘de duvel doet het op een grote hoop’. Daarmee wordt
bedoeld, dat mensen met veel narigheid daar vaak nog meer ellende bij krijgen. 
Zo gaat het ook met Job. In Job 2 gaat het verder met alle onheil die over Job en
zijn gezin komt.
Alles verliest Job. Nu komt mevrouw Job in opstand. Aan haar worden slechts 
een paar regels gewijd, maar in haar reactie is ze niet over het hoofd te zien.
Tenslotte verschijnen er drie troostende vrienden. Hoe ga je om met andermans
 verdriet, met tegenslagen van anderen?
Daarnaast lezen we Matteüs 6 : 9-14. Met daarin de woorden ’laat.. uw wil 
gedaan worden’. 

Koffieochtend 13 juni
Van harte welkom voor een kop koffie en ontmoeting op woensdag 13 juni van 
10-12 uur in de glazen zaal. van de Bethelkerk.
Van harte welkom.

Tuin van de Bethelkerk

Wie heeft zin en tijd om op de maandag 
tussen 9.30 u. en 12.00 u  de tuin, en 
dan met name het tegelpad rond de kerk, 
schoon te houden? 

Kun je niet op de maandag dan mag je 
ook je eigen tijdstip kiezen.

Info via de koster.

Jubileum Guus Korpershoek
15 juli is Guus Korpershoek 60 jaar organist.
Dit hopen we zaterdag 14 juli in de Bethelkerk te vieren met een mini-concert, 
waarna er alle gelegenheid is om Guus Korpershoek te bedanken voor zijn vele 
jaren als organist.
Om alvast in de agenda te zetten.
Zaterdag 14 juli van 19.00 u - 21.00 uur.

Giften 
Via Marja Griffioen kwam er een gift van € 10,- voor de bloemenpot en een gift 
van €20,- voor de wijkkas.

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

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Zondag 10 juni
Dienst 10.00 uur

Maandag 11 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag 12 juni
Cantorij 20.30 - 22.00 uur
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Woensdag 13 mei
Koffieochtend 10.00 - 12.00 uur

Zaterdag 16 juni
Wagenspel: Ontwapenende Strijd 
in Grote Kerk (zie meer info onderaan) 13.00 - 13.30 uur
Wagenspel: Ontwapenende Strijd
in Grote Kerk (zie meer info onderaan) 17.30 - 18.00 uur

Zondag 17 juni
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Tijdens een goede en informatieve avond in de Windwijzer georganiseerd door 
‘de Bovenkamer’ - met dank aan Marjan van Dorp voor dit initiatief - hield 
predikant-geestelijk verzorger Annemarie Roding-Schilt een inleiding over ‘de 
dementie-vriendelijke kerk’. Zij las het gedicht ‘Schuilen’ van Geert Boogaard:

Toen wij dachten
dat zij niets 
meer wist,
wilde ik nog iets
proberen met
een heel oud lied,
niet omdat we
verlangden naar
een laatste woord,
maar om met haar
te schuilen in
een psalm

Ik zei: Ook
al ga ik
door een dal
van schaduwen
des doods…
En zij: ik vrees
geen kwaad.
En ik: 
Want Gij
En zij:
zijt bij mij.

Ds. Guus A.V. Fröberg



Wagenspel ‘Een ontwapenende strijd’
De festiviteiten rond het gedenken van de slag bij 
Vlaardingen beginnen een hoogtepunt te naderen.

De overwinning van Dirk III in een strijd om wie waar tol 
mocht heffen heeft fors bijgedragen aan de zelfstandigheid 
en het zelfbewustzijn van het gewest Holland, ruim voordat
er sprake kon zijn van een Nederlandse staat.

Er zijn allerlei activiteiten, onder meer in de Grote Kerk.
Op zaterdag 16 juni willen we dit voor alle Vlaardingers, - maar zeker ook voor u 
- ten tonele brengen in een heus ‘wagenspel’ in de Grote Kerk.
Een wagenspel was een middeleeuwse manier om Bijbelse of andere 
geloofsverhalen dichtbij mensen te brengen, in een tijd waarin lang niet iedereen
kon lezen.
Dit wagenspel is speciaal voor de gelegenheid geschreven en heeft een 
bijzondere cast: predikanten, kerkelijk werkers en leden van de Protestantse 
Gemeente te Vlaardingen.

Wanneer, waar en hoe laat?
Wij zetten op zaterdag 16 juni ‘een wagen’ als podium in de Grote Kerk en 
spelen daar het spel ‘Een ontwapenende strijd’.
We doen dat op twee momenten: 
om 13.00 - 13.30 uur en om 17.30 – 18.00 uur.

Er kunnen nog een aantal figuranten (kinderen en volwassen) meedoen.

Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers,
Juliëtte Pol, Guus Fröberg en Erwin de Fouw


