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Bij de dienst van 7 oktober
Deze zondag gaat Marja Griffioen voor.
Excuses
Excuses voor de koude koffie van afgelopen zondag
De koffieketels waren defect.
Zondag hopen we weer heerlijke warme koffie te kunnen schenken.
Het kosterteam
Pompoenverkoop in de Bethelkerk
Zondag jl. mochten Else en ik u weer deelgenoot maken van onze rijke
opbrengst aan pompoenen. De voorlopige opbrengst in contanten was € 240,-.
Daarvan gaat deze keer ⅔ deel naar de wijkkas en ⅓ deel naar de kerk.
Omdat er in de tuin nog wat grote pompoenen liggen en er nog veel over is,
krijgt u zondag nog een kans om deze mooie natuur in huis te halen. De grote
pompoenen worden zo nodig éénmaal direct aansluitend na de dienst bij u thuis
bezorgd. Mooier kunnen we het niet maken!
Hans en Els van der Gaag
Jamverkoop
Ook dit jaar hebben we heel wat fruit gekregen en geplukt, waarvan we jam of
gelei hebben gemaakt.
Op zondag 7 oktober na de kerkdienst is er de eerste jamverkoop. Daarna in
principe elke eerste zondag van de maand. Duurzamer kan niet. En nog lekker
ook!
De opbrengst gaat zonder aftrek van kosten naar het project van zuster Mary
(opvolgster van zuster Celine) in Riuru, Kenia, die kinderen opvangt en zorgt
voor hun scholing.
Tot koops,
Kees en Ellen Haas
KOFFIEOCHTEND

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 16.00-17.00 uur
U bent van harte welkom,
Wil Moll.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 7 oktober
Dienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 8 oktober
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 oktober
Ouderensoos:
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur.
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur

Woensdag 10 oktober
Koffieochtend
Clubs: gemengd 6-8 jaar

10.00 - 12.00 uur
18.45 - 19.45 uur

Donderdag 11 oktober
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 12 oktober
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 13 oktober
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Zaterdagmiddagontmoeting
16.00 - 17.00 uur
Zondag 14 oktober
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Verdrietig kind,
verdrietig gedicht
Ik ben de herfst.
Ik ben de regen.
Ik ben de storm.

(Toon Tellegen)

Zoek mij maar op,
ik sta in alle gedichten.
Houd mij maar vast,
ik heb het koud en ik ben moe,
en nog zoveel bladeren aan de bomen,
nog zoveel bladeren overal.
Ds. Guus A.V. Fröberg

