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Bij de dienst van 18 november
Jezus ergert zich aan de schriftgeleerden die er maar weinig van begrijpen, aan deze 
zogenaamde ‘kenners, die een hoge positie innemen, in dure gewaden rondlopen, 
met eerbied begroet willen worden, maar van omzien naar de naaste niets willen  
weten. Zij zijn niet dan ‘lucht en leegte’, schone schijn en niet meer dan dat.
Nee, dat de eenvoudige weduwe, die niets heeft. Ze heeft niets en geeft toch. Haar 
kleine bijdrage is meer waard dan de notabelen die met veel vertoon, met een 
ronkende publiciteitsmachine hun envelop met inhoud doneren.
We lezen deze zondag Exodus 30: 11-16 en Marcus 12: 28 t/m 13:2
In deze dienst verheugen we ons er op om Aaf Sietske Euwijk dochter van Jop en 
Maaike Euwijk te dopen.

Naar de Bethelkapel in Den Haag
Zondag 18 november van 17.00 - 18.00 uur ga ik voor in een dienst in de 
Bethelkapel, Thomas Schwenkestraat in Den Haag, waar de familie Tamrazyan 
kerkasiel heeft gekregen. Misschien is er iemand die dit leest en die mee wil, dan is 
het fijn om samen te gaan. 
Neem dan contact op met mij: ellenkees.haas@freeler.nl; tel: 010-4358606. 
Ellen Haas

Terugblik op 11 november
Wat een dienst, wat een Bethelbijzonderdienst was het. Het was een volle bak.
Een kinderkoor van ruim vijftig kinderen van het Ambacht zong de sterren van de 
hemel o.l.v. Roosje Slooter en op de gitaar begeleid door Donnie DuVal.
Natuurlijk en als vanouds overtrof de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ zichzelf in 
de muzikale begeleiding.
Het mooie van de dienst was dat ondanks de drukte, ondanks de veelheid van wat er 
gebeurde de dienst, ondanks - eerlijk is eerlijk - al het applaus werkelijk een 
kerkdienst was en bleef.
Ik geef dat in een paar persoonlijke punten weer.

• Met het thema Sint Maarten werd een krachtig statement afgegeven tegen dat 
andere lichtjesfeest ruim een week geleden. 

• Het was met recht een dienst voor jong en oud.
• Het was een dienst waarin we konden delen van onze overvloed.
• Het was een dienst waarin het pastorale een plaats kreeg in de aandacht voor 

de mantelzorgers. Zij kregen een mantelzorgbloem.
• Het bordje ‘wij zijn een GROENE KERK’ werd aan de kerk bevestigd. Een teken 

dat we de Groene kerk, de duurzaamheid als blijvende opdracht stellen. 
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• De band tussen de school en kerk, tussen IKC Ambacht en Bethelkerk werd 
aangehaald, benadrukt. Dat deze mag blijven. Speciale dank voor deze keer 
aan de directeur van de school: Marchienus Siegers.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Groene kerk
De noodklok luiden
Zaterdag 1 december willen we samen met meer dan honderd andere kerken (op dit 
moment) de klok luiden.
Uit het persbericht: 
‘Door heel Nederland luiden we samen de noodklok voor het klimaat 
op zaterdagmiddag 1 december om 2 voor 12. Dit om aandacht te vragen voor 
de internationale klimaatconferentie in Polen die begin december plaatsvindt. Een 
belangrijk moment om te markeren en om aandacht voor te vragen. Dit is het 
moment voor Nederland om het tij te keren en vaart te maken met de omslag naar 
een duurzame samenleving.’

KERSTMARKT 14 december 2018
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt.
Dit jaar een 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 nl. KansPlus Nieuwe waterweg Vlaardingen, dat activiteiten 
organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.
(http://kansplusnw.nl/)
Dus ruim kast, zolder of berging weer eens op voor dit goede doel!
We hopen weer op 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.

Wijkdiaconie
De afgelopen maand oktober mochten wij op de bankrekening een gift ontvangen 
resp. € 12,00 en € 40,00 via een contactdame.
Via de bloemenpot ontvingen wij op 11 november € 62,45.
Met een gift op rek.nr. NL18 INGB 0005 3441 05 t.n.v. ‘Wijkdiaconie Ambacht Oost’ 
steunt u het werk van de wijkdiaconie en contactpersonen. 
(Bloemengroet, Attentie bij bijzondere gebeurtenissen, enz.)

Hartelijk dank voor uw gift, 
Jos van den Boogert – Penningmeester Wijkdiaconie.

Giften
Deze week mocht Ria Korpershoek een gift van  €10, - en Marja Griffioen een gift van
€20,- voor de wijkkas voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
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Zondag 18 november
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 19 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 20 november
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 21 november
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Donderdag 22 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Avond ‘Einde religie of nieuw begin’ 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 23 november
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Oefenen kerstspel 16.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 25 november
Dienst laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 10.00 uur

Voor deze week en daarna

De gestorvene  (Ida Gerhardt)

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan - 
zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Ds. Guus A.V. Fröberg


