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Om te beginnen
Ondanks alle discussies die in Europees verband zijn losgebarsten, gaan we dit
weekend, in de nacht van zaterdag op zondag nog gewoon de wintertijd in. Dat
betekent de klok een uur terug.
Een uur extra ter vrije besteding!
Bij de dienst van 28 oktober
Deze zondag horen we het verhaal van Bartimeüs.
In Marcus 8:46-53 zit een blinde langs de kant van de weg naar Jeruzalem voor
Jezus en de zijnen.
Als Jezus langskomt begint hij te schreeuwen. Hij hoort Jezus komen en ‘ziet’ in
hem de koningszoon, ‘de zoon van David’. Hij schreeuwt het uit en vraagt wat je
aan een koning mag vragen: ontferming!
Zo heeft ook het kyrieeleis (Heer ontferm U) in het begin van de liturgie een
plaats gekregen.
In de Jesajalezing (59:9-19) klaag de uit Babel teruggekeerde rest teleurgesteld:
‘Wij hopen op licht, maar het is duister… We tasten als blinden langs de muur,
we tasten rond als iemand die niets kan zien.’
Deze zondag delen wij brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.
Aan de dienst werkt de cantorij onder leiding van Ed Saarloos mee.
CANTATEDIENST
Op zondag 28 oktober 17.00 uur zal de laatste cantate van dit kalenderjaar in de
Bethelkerk uitgevoerd worden. Op de agenda staat ‘Ich glaube, lieber Herr, hilf
meinem Unglauben', BWV 109, van Johann Sebastian Bach. Een van Bach’s
mooiste cantates, het openingskoor is ‘een wonder van polyfone declamatie’.
Tevens wordt uitgevoerd het motet ‘Herr komm hinab, eh denn mein Kind stirbet’
van Melchior Franck. Koor en solisten worden begeleid door Collegium Delft met
barokinstrumenten.
Voor meer informatie: www.cantatesvlaardingen.nl
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 4 november a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten
klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst 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
Afscheid van koster Ada Mooij
Zaterdag 17 november neemt Ada Mooij afscheid als koster.
31 jaar diende zij met hart en ziel in eerst de Immanuëlkerk, later de Oosterkerk
en ten slotte de Bethelkerk als koster.
Wij willen Ada hiervoor heel hartelijk bedanken op zaterdagmiddag 17 november.
We doen dit met muziek, met woorden, beelden en natuurlijk een hapje en een
drankje.
De gelegenheid tot bedanken is van 15.00 tot 17.30 uur in de Bethelkerk.
We maken er een paarse dag van (Paars is de lievelingskleur van Ada).

Voor wie bij wil dragen aan het cadeau voor Ada is een bankrekeningnummer:
Rekeningnummer NL32ABNA0893151831
T.n.v.. Protestantse Gemeente Vlaardingen onder vermelding cadeau Ada Mooij’.
Wilt u op een andere manier iets bijdragen aan de middag neem dan contact op
met ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 010 4348433 of predikant@ambachtoost.nl.
KERSTMARKT 14 december 2018
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt.
Dit jaar andere tijd van 16.30 tot 20 uur.
Een gezellige markt met iets te eten en te drinken en de opbrengst krijgt weer
een goede bestemming n.l. KansPlus Nieuwe waterweg Vlaardingen, dat
activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.
(http://kansplusnw.nl/)
Dus ruim kast en zolder/berging weer eens op voor dit goede doel?
We hopen op weer volop kerstspullen.
Onze klusteam is ook weer aan het knutselen.
Leuke sneeuwpoppen van hout.
Ook bezorgen we weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN in
samenwerking met C.W.O voor €0,35.
Kinderkerstzang
15 december 2018
KINDERKOOR
Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar met de kinderen een
Kinderkerstzang houden op zaterdag 15 december 2018 om 17 uur
onder leiding van Arlène Drenkelford, die er op geheel eigen wijze,
weer een "spetterend" gebeuren van wil maken!!
Lijkt het je [weer] leuk om mee te doen?
alle kinderen van basisschool leeftijd, zijn van harte welkom!!
Je kunt je opgeven voor 30 oktober, maar we vinden het fijn als je je kind
(eren) zo snel mogelijk op geeft, dan kunnen we de leeftijden inventariseren,
de liedjes op papier en oefen cd maken.
Vanaf vrijdag 2 november repeteren we elke week van 15.30 uur tot 16.15 uur in
de zaal van de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.
Voor iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.
Aanmelden kan via de e-mail bij: Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl
Corrie Vellekoop, tel.010 4347575
Kerstspel kerstmorgen
Lieve kinderen en ouders,
Graag willen we van jullie weten , wie er zin hebben om mee te doen aan het
kerstspel voor de kerstmorgenviering.
Ik vind het fijn om te weten, hoeveel rollen ik nodig heb, als ik het spel ga
schrijven.
Ook oudere kinderen kunnen meedoen en zelfs volwassenen( volwassene bv,
voor een scene die gefilmd wordt)
Ook fijn is het om te weten wanneer jullie zouden kunnen oefenen?

Dus:
de volgende vragen:
1. Doe je mee? Geef je naam door.
2. Op welke dagen kun je niet ( met tijdstip erbij)
3. Zouden jullie het zo snel mogelijk kunnen laten weten?
Groeten Willy van Bree,
bree@chello.nl, 0104744636
De Bethelkerk is een groene kerk
Natuurlijk een bordje is maar een bordje,
dat zegt niet veel, want het gaat om wat
er gedaan wordt. Hoe we in de kerk, in de
kerkelijke gemeente vorm en inhoud
geven aan woorden als duurzaamheid,
bewust leven, behoud van de schepping en
rechtvaardigheid. Het bordje ‘Groene kerk’
is zeer zeker geen
onderscheiding, het
is veel meer een
voortdurende herinnering ‘hoe zijn we bezig?’, een blijvende
opdracht.
Misschien daarom wel zijn we blij met dit bordje.
We hopen het bordje op zondag 11 november te onthullen.
11 november is de dag…
Om alvast in de agenda te zetten.
De dienst van 11 november wordt een bijzondere Bethelbijzonderdienst. Thema
is ‘delen’. Dat is op zich geen nieuw thema in de kerk. Het komt in een heel
ander licht te staan op 11 november St. Maarten, de dag waarop de kerk van alle
eeuwen gedenkt dat de rijke officier Martinus van Tours zijn mantel deelde voor
een arme.
Aan de dienst werkt een enthousiast kinderkoor van basisschool IKC Ambacht
mee. Muzikaal werkt de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ mee.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar:
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 28 oktober
Cantatedienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 29 oktober
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 30 oktober
Ouderensoos:
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar
Cantorij
Woensdag 31 oktober
Clubs: gemengd 6-8 jaar
Gesprekskring Jonge Ouders

14.30 - 16.30 uur.
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
18.45 - 19.45 uur
20.00 uur

Donderdag 1 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 2 november
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 3 november
Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

Zondag 4 november
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
In de kring ‘Einde van de religie of een nieuw begin’(tweede avond 18 november)
lazen we teksten uit ‘ Verzet en overgave’ brieven en aantekeningen uit de
gevangenis van Dietrich Bonhoeffer. Aan het slot lazen we het gedicht:
Christen en heiden
Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.
Mensen gaan tot God in zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.
God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.
Ds. Guus A.V. Fröberg

