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Bij de dienst van 25 november
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die het afgelopen
kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. 
We lezen deze zondag psalm 121 en Lucas 24 : 13 -35, het verhaal van de 
Emmaüsgangers.
Psalm 121 is een psalm van opgang, van het opgaan naar Jeruzalem. Het is het 
gaan van de weg der verwachting, van het gaan vol hoop dat het beter zal 
worden.
Het verhaal van de Emmaüsgangers vertelt hoe twee mannen terugkomen uit 
Jeruzalem. Ze zijn verdrietig, misschien zelfs wel boos, hun hoop lijkt vervlogen. 
Maar gaandeweg verandert dat als een derde zich bij hen voegt. Het verdriet, de 
woede raken op de achtergrond. Uit eindelijk keren ze terug naar Jeruzalem.
Ze hebben van deze derde man woorden vol hoop gehoord, ze hebben oude 
woorden nieuw leren begrijpen. Ze weten niet hoe snel ze moeten terugkeren om
dit goede nieuws aan anderen te vertellen.
Wij gaan in de voetsporen van de Emmaüsgangers.

In deze dienst noemen we hun namen en steken we een kaars aan ter 
gedachtenis. Tevens wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de 
naam van de overledene meegegeven. Deze kruisje hebben niet lang na de 
datum van overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk. Tenslotte
ontvangt de familie een kaart. 

Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien  is er voor allen die dit 
wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te steken.

Aan deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee en is Hans Treurniet de 
organist.
Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen.

Lieve mensen,
31 jaar geleden begon ik als koster bij de Immanuelgemeente. Het was voor 7 
uur in de week op zaterdagmiddag en zondagochtend, dat moest te doen zijn 
met een jong gezin.
Wel was het altijd haasten op zondag maar dat waren we snel gewend.
Toen er een koster voor meer uren in de Oosterkerk gevraagd werd leek het mij 
op dat moment een hele leuke baan.
Het was toen al bekend dat de Immanuelgemeente zou samen gaan met de 
Emmauskerk.
Samen met Chris hebben we de stap naar het kosterschap van de Oosterkerk 
gemaakt. Het was een goede stap. Ik weet nog dat het in het begin moeilijk was 
ik kende nog geen namen maar de gemeente wist wel gelijk wie ik was.
Wij voelden ons er ook gelijk thuis het was een warme en open gemeente, het 
maakte niet uit wat je geloofde en van welke kerk je was, je was altijd welkom.
9 jaar geleden gingen we als 3 kerken samen verder in de Bethelkerk.
Daar leerde ik Frouwke kennen en moesten we samen verder in de Windwijzer 
en de Bethelkerk. Dat was voor ons wel een beetje lastig maar is toch goed 
gegaan. 
Het is niet altijd makkelijk geweest.
Ook lichamelijk liet mijn lijf het wel eens afweten.
En dan waren er altijd weer mensen om ons te steunen en te helpen.



Nu ga ik met pensioen en het is goed.
Wij willen iedereen bedanken die ons altijd geholpen hebben met alles, je kunt 
het als koster niet alleen.

Je hebt altijd mensen nodig die je helpen, vrijwilligers zijn dan ook 
verschrikkelijk belangrijk.
Iedereen bedankt voor alles wat jullie kerkelijk en privé voor ons gedaan hebben.
Het maakte het verschil in misschien toch wel een zware baan in een 
wereldbaan.
Wij willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen heel hartelijk te
danken voor de geweldige middag die we vorige week zaterdag met elkaar 
mochten hebben.
We werden geheel in stijl afgehaald door Mouring Horsman met z’n motor met 
zijspan. Ook willen we iedereen bedanken voor de vele cadeaus en het prachtige 
geldbedrag dat we mochten ontvangen. We gaan het besteden aan een mooie 
reis.
Lieve groeten van Ada en Chris Mooij

Impressies van ons bezoek aan de Bethelkapel
Impressies van ons bezoek aan de Bethelkapel in Den Haag afgelopen zondag 
waar aan een gezin dat een aanvraag deed voor het kinderpardon asiel verleend 
wordt. Gastvrij, dat is het eerste wat erover gezegd moet worden. Om te 
beginnen voor de familie Tamrazyan dat daar onderdak vroeg en kreeg, omdat 
ze uitgezet dreigden te worden. Maar dan ook voor iedereen die aanbelt en 
binnengelaten wordt om een deel van de diensten mee te maken. In de kapel 
hangt ‘een wolk van gebeden’ van zo veel verschillende christenen, voor zo ver ik
weet wel allemaal uit Nederland, maar dan ook overal vandaan. Met acht mensen
uit Vlaardingen zaten we daar samen met mensen uit de buurt die vaker langs 
komen, mensen van noord, zuid en oost, maar ook inhoudelijk van zeer 
verschillende richtingen. Ik zag het terug in de verschillend gekleurde tegeltjes in
de wand die juist door die verscheidenheid een hartverwarmend geheel vormen. 
Een icoon door de Raad va kerken er neergezet onderstreept het oecumenisch 
gebeuren. Rijk geschakeerd zijn ook de mogelijkheden de dienst in te vullen. Er 
zijn briefjes opgerold in kippengaas, aan de wand hangen briefjes om de familie 
een hart onder de riem te steken. Kinderen kunnen in de ruimte ernaast bezig 
zijn op hun manier.
Het gaf ons kracht en hoop en dat zal ook zo zijn voor de familie Tamrazyan. 
‘You raise me up’ zongen we. Dat gaat verder dan de familie zelf, verder dan de 
ruimte van de Bethelkapel, Het zindert in Den Haag, het raakt ons allemaal.
Ellen Haas

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 2 december 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 macaroni in te leveren. 
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het 
weekend opgehaald.

Hartelijk dank voor de medewerking
Jos van den Boogert



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, 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.

http://kansplusnw.nl/


Kerstspel op kerstmorgen
Beste gemeenteleden,
Inmiddels hebben zo’n 25 kinderen zich aangemeld voor het kerstspel, dat op 
kerstmorgen in de Bethelkerk zal worden opgevoerd. Voor het spel gaan we ook 
twee filmpjes opnemen.
Zondag 25 november om 12.00 uur doen we dat met de kinderen.
Op vrijdagavond 7 december nemen we op de Hoogstraat (verzamelen bij C&A)
om 16.45 uur een filmpje op van winkelend publiek. Als u/jij  als gemeentelid 
figurant wil zijn in de film, bent u/jij van harte uitgenodigd om met handen vol 
met tassen ‘nep’ te winkelen.
De opnames duren ongeveer een half uurtje.
 
Willy van Bree-Kreeft

Giften
Via Connie Koevoet mochten we een gift van € 25,- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze dank.

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

Zondag 25 november
Dienst laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 10.00 uur
Taizegebed H. Lucaskerk 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 26 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Dinsdag 27 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 28 november
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Donderdag 29 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 30 november
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Oefenen kerstspel 16.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 1 december
Oud papier Goudenregenstraat  9.00 uur

Zondag 2 december
Dienst 1e advent   10.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Voor deze week en daarna

Schoonheid wat ben je oud

Aurelius Augustinus (354-430) hertaald door Huub Oosterhuis.

Schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw
veel te laat heb ik jou lief gekregen.
Binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij is.
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.
Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik
lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Ds. Guus A.V. Fröberg


