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Bij de dienst van zondag 5 augustus
Voorganger is E. Boet uit Dordrecht.

Bij de dienst van zondag 12 augustus
Voorganger is E. Boet uit Dordrecht.

Bij de dienst van zondag 19 augustus
Voorganger is ds. Guus A.V. Fröberg.
We lezen deze zondag Jesaja 35 : 1-10 , waarin het profetenwoord ‘de oren van 
de doven worden ontsloten’ en Marcus 7 : 31-37, de genezing van een dove 
man, die gebrekkig sprak.
Jezus bevrijdt een man uit jarenlang, misschien wel levenslang isolement.
Deze zondag vieren de maaltijd van de Heer, delen we brood en wijn.

Gedurende de zomerweken is er elke zondag kindernevendienst

Dankwoord van Guus en Nel Korpershoek

Beste mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen die op enigerlei wijze aandacht heeft besteed aan
mijn 60 jarig jubileum, hartelijk dankzeggen.
Talloze kaarten brieven, emails,  telefoontjes en bloemen mochten we 
ontvangen.
De kerkenraad van Ambacht Oost heeft een geweldige avond in een praktisch 
volle Bethelkerk georganiseerd waar pianisten een violist en organisten een 
prachtig programma ten gehore brachten.
Een geweldige toespraak van onze wijkpredikant alsmede een gedicht van Rutger
Kopland gelezen door Nelleke Slootweg en een speech door Flip Sterrenburg 
namens de kerkrentmeesters sloten de avond gepresenteerd door Trudie Poot af.
Een extra woord van dank is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die weer een 
geweldige inzet hebben getoond.

Tot slot kreeg ik en daarmee de Kerk een prachtig nieuw register op het orgel 
aangeboden , dat door vrijwilligers samen met de orgelbouwer is gerealiseerd.
Na een gezellig samenzijn in de glazen zaal met een hapje en een drankje werd 
deze avond afgesloten.

Deze avond heeft een onuitwisbare indruk bij ons achtergelaten.

We hebben genoten, nogmaals hartelijk dank,

Nel en Guus Korpershoek

Zomerkoffie
Na de eerste, goed bezochte ‘op de koffie bij de dominee’ 
is tweede koffieochtend woensdagochtend 15 augustus,
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!



KERKTERRAS 

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.

https://www.facebook.com/KerkterrasVld/


Start seizoen zaterdag 15 september
De vakantie periode moet nog beginnen, maar we denken al aan het nieuwe 
kerkseizoen. Dat begint op zaterdag 15 september. Vanaf 5 uur bent u allen 
hartelijk welkom in de kerk. We willen daar het seizoen gezellig starten met een 
maaltijd van soep, salades en broodjes. We hebben daarbij wel hulp nodig. 
Als u een pan soep wilt koken of een salade klaarmaken geef u dan op bij Cobie 
Plantinga tel 4347162 of per mail cobieplantinga@hotmail.com. 
Een pan vegetarische soep is ook heel erg welkom.
Wilt u komen die middag, met of zonder iets voor de maaltijd, geef u dan op. Er 
liggen inschrijflijsten in de kerk. Ook kunt u bellen of mailen met het eerder 
genoemde nummer. Het kan een heel gezellige middag worden maar daar 
hebben we u bij nodig. Met elkaar maken we er een mooie startmiddag van. 
Cobie Plantinga-van Vliet

Startzondag: 16 september

De opbrengst van de bloemenpot 
van zondag 8 juli is € 69,90
Wilt u het werk van de wijkdiakonie steunen?
Rek.nr.N62 INGB 0005344105 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht-Oost.

Giften 
Diny Zuidgeest heeft een gift van € 20,00 voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze dank.

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

Zaterdag 4 augustus
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 5 augustus
Dienst 10.00 uur

Maandag 6 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 11 augustus
Oud papier Verploegh Chasséplein 8.30 - 12.00 uur 

Zondag 12 augustus
Dienst 10.00 uur

Maandag 13 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Woensdag 15 augustus
Zomerkoffie 10.00 - 12.00 uur

Zondag 19 augustus
Dienst 10.00 uur

Maandag 20 augustus
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:cobieplantinga@hotmail.com


Dinsdag 21 augustus
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Cantorij 20.00 uur

Zondag 26 augustus
Kerkterras 10.30 uur

Voor deze week en daarna

DE KLEINE JESAJA VAN ROTTERDAM
(Karel Eykman)

Voor wie het niet aan kan en niets meer houdt
voor wie bang is dat de oorlog gaat gebeuren
voor wie de wereld niet meer vertrouwt
of wie zomaar ineens droevig zit te treuren

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad
in de oorlog, toen ik nog klein was
zwierf in een hopeloos verwoest stad
toen het puin nog mijn speelterrein was.

Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien.
Ik dacht dat niets het ooit nog zou doen
toen ik opeens die klaproos zag bloeien.

Toen wist ik, eens komt er een einde aan
aan dat gedonder van kanonnen
eens zal de woestenij in bloei weer staan
eens geeft de oorlog zich gewonnen.

Op ieder godgeklaagd terrein
zullen toch klaprozen blijven komen.
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn
dat wordt ons nevernooitniet afgenomen.

Want tussen plastic en colablik
zijn het klaprozen die het niet laten
te bloeien tot hun laatste snik
in de barsten van de straten.

Wees zelf een klaproos als je kan
met alle weerbarstigheid je eigen.
Daar word je moedig en vrijmoedig van
en je bent niet klein te krijgen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


