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Bij de dienst van 30 september
Bethelbijzonderdienst
Groene kerk
In Nederland is een groeiend aantal zgn. Groene kerken : www.groenekerken.nl.
Met de GroeneKerkenactie wil o.a. Kerk in Actie stimuleren dat kerken duurzamer
en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar
kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en
geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid,
sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
In deze Bethelbijzonderdienst willen aan het thema duurzaamheid, bewust omgaan
met de schepping aandacht besteden.
Wat kunnen we doen? Hoe ver is de Bethelkerk, zijn we als kerkelijke
gemeenschap op weg naar de Groene kerk?
Met deze dienst willen we een bouwsteen aandragen voor het jaarthema van de
Bethelkerk
In de dienst lezen we psalm 24 ‘van wie is de aarde… ?’ in een bewerking van Huub
Oosterhuis.
Aan de dienst werkt de band Kaya enthousiast mee.
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 7 oktober a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar
voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om macaroni in te leveren.
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155
Bijbelleerhuis op woensdagochtend
1e keer 3 oktober
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.
De eerste keer maken we een start met 1 Samuël 8: Het volk wil een koning. De
profeet Samuël houdt ze voor wat de gevolgen zullen zijn. In het vervolg (hs. 9 en
10) wordt in een prachtig en omslachtig verhaal verteld dat er gezocht wordt naar
een koning en dat hij wordt gevonden.
Volgende keren: woensdagochtend 7 november, 12 december, 9 januari, 6
februari, 6 maart, 3 april,8 mei.
Tijd: van 10.30-12.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 434 84 33,
e-mail: predikant@ambachtoost.nl.

KOFFIEOCHTENDEN
Woensdagochtend 10 oktober
Op de koffie bij de dominee.
Tot het einde van het jaar 2018 zijn er weer
koffieochtenden gepland.
De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken en
elkaar te ontmoeten.
Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur.
In de glazen zaal.
De volgende datum is: 14 november
De koffie met een koekje staat klaar.
Iedereen is van harte welkom.
Zaterdagmiddagontmoeting
Graag geef ik het volgende aan u door:
Diverse keren hoorde ik de wens: wat zou het leuk zijn als er weer eens een
muzikale Korpershoek-middag zou komen.
Aan het begin van 2018 speelde ik deze wens door aan Ria. Na overleg met de
familie kwam het antwoord: ja, maar dan in het najaar.
Op zaterdag 13 oktober kunnen we weer een uur genieten van hun muzikale
talenten, van piano-, orgel- en vioolspel en solozang. Ook het Jo Mulder ensemble
Marcato zal medewerking verlenen.
Plaats: Bethelkerk
Tijd: van 16.00 – 17.00uur
U bent van harte welkom,
Wil Moll
Kleine terugblik op groot geluk
Wat kunnen simpele dingen toch een feest zijn. Zaterdagmiddag 22 september was
er de reünie van de vakantieweek naar Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis)
van 12-19 mei in de Bethelkerk.
Wat een feest om elkaar weer te ontmoeten, onder het genot van een door
medewerkers verzorgde high tea, te genieten van een accordeonist die met ons
zong en het kijken naar een terugblik.
Het was ook goed om met elkaar lief en leed te delen en stil te staan bij degenen
die sinds die week in mei overleden zijn.
Het was voor allen aanwezigen een meer dan geslaagde middag.
Dank aan de organisatoren,
Ds. Guus A.V. Fröberg
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 30 september
Dienst Bethelbijzonderdienst
Taizégebed
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 1 oktober
Klussen rond en in de kerk
Dinsdag 2 oktober
Ouderensoos: pannenkoek
eten in 't Sonnetje in Maasland
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar
Cantorij

09.00 - 12:00 uur

12.00 - 15.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur

Woensdag 3 oktober
Bijbelkring
Clubs: gemengd 6-8 jaar

10.30 uur
18.45 - 19.45 uur

Donderdag 4 oktober
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 5 oktober
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 6 oktober
Oud papier Goudenregenstraat
Locatie: Goudenregenstraat
09.00 - 12.00 uur
Zondag 7 oktober
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
De herfst is begonnen!
Kil
(Hans Andreus)
De herfst wordt nu kil.
De meeste bomen houden hun groen vol,
maar de berken, van vorm en tint toch al ijl,
slinken tot geesten.
Hun schemerende skeletten zijn behangen
met dunne gouden munten waar de zon doorheen schijnt,
versleten dukaten die zullen
vallen op vochtige Hollandse zandgrond.
Ds. Guus A.V. Fröberg
___________________________________________________________________________

Taizéviering
Zondag 30 september, 19.00 uur
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26 – Vlaardingen
We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de
stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te
drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
Volgende vieringen:
25november Heilige Lucaskerk
27 januari
Bethelkerk
31maart
Heilige Lucaskerk

Hoogstraat 26A/B
Burg. Verkadesingel 26
Hoogstraat 26

Iedereen van harte uitgenodigd!
Aanvang om 19.00 uur.
Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Vlaardingen
Vlaardingen
Vlaardingen

