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Bij de dienst van zondag 24 juni
In deze dienst gaat ds. Marjo Korpel voor.

Jubileum Guus Korpershoek
14 juli is Guus Korpershoek 60 jaar organist.
Dit hopen we zaterdag 14 juli in de Bethelkerk met hem 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.

Zomerkoffie
Inmiddels een begrip aan het worden.
Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er alle tijd is
voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 25 juli en woensdagochtend 15 augustus.
Beide ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

Kerkterras
Ook dit jaar wordt er weer een kerkterras gehouden.
Datum 26 augustus aanvang 10.30 uur.
Locatie : Oranjepark Vlaardingen of de schuilkerk bij slecht weer: de Grote kerk.
Blijf op de hoogte, like it facebookpagina: KerkterrasVld.

Gevraagd: een vraag aan iedere (wijk)gemeente die deelneemt: vijf vrijwilligers: om 
alles (stoelen o.a.) aan het begin klaar te zetten en/of liturgieën uit te reiken en/of de 
weg wijzen en/of koffie schenken en/of alles weer opruimen.
Geef je op bij: ds Guus Fröberg - predikant@ambachtoost.nl

Vooruitblik op het nieuwe seizoen 1
Bijbelleerhuis op woensdagochtend 
Het komende seizoen willen we de verhalen van koning Saul en koning David lezen.
David en Saul, twee gezalfden, twee koningen, maar hun geschiedenissen zijn o zo 
menselijk. De verhalen over deze koningen en de mensen in hun omgeving gaan over 
vallen en opstaan, hun glorie en misère. David en Saul zijn nu eens helden, dan weer 
kleine mensjes. Het zijn verhalen over vriendschap en diepe, verterende haat., over 
intense vreugde en diepe depressie, over mensen die vechten met God en met hun leven.
Met elkaar willen deze verhalen lezen en maken we een keuze uit de teksten en verhalen 
die te vinden zijn in 1 Samuël 8 tot en met  1 Koningen 2.
Van harte welkom!

Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend:
3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 8 mei.
Tijd: van 10.30-12.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl
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Giften 
Ontvangen gift via Ellen Haas: € 5 voor kerk, € 5 voor wijkdiaconie en € 5,- voor de 
wijkkas.
Waarvoor onze dank.

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

Zondag 24 juni
Dienst 10.00 uur

Maandag 25 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 26 juni
Cantorij 20.30 - 22.00 uur
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Zondag 1 juli
Dienst (slot seizoen; overstapdienst) 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Het is nog steeds Judithherzbergmaand.
Haar vader: Abel J. Herzberg.

JIDDISH
Mijn vader zong de liedjes
die zijn moeder vroeger zong
later voor mij, die ze half verstond.

Ik zing dezelfde woorden weer
heimwee fladdert in mijn keel
heimwee naar wat ik heb.

Zing voor mijn kinderen
wat ik zelf niet versta
zodat zij later, later?

Voor de rozen verwelkt zijn
drinken wij al het bloemenwater.

Verdrietige intieme taal
het spijt me dat je in dit hoofd
verschrompelde.
Het heeft je niet meer nodig
maar het mist je wel.

Judith Herzberg

Ds. Guus A.V. Fröberg
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