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Zondag 27 januari
Deze zondag lezen we Jesaja 61:1-9 en Lucas 4: 14-21.
De rondtrekkende Jezus keert terug naar Nazareth, zijn vaderstad.
Hij gaat naar de synagoge en leest uit de Jesajarol.
Wij luisteren met Jezus en de aanwezigen naar deze profetie. Hierin wordt
poëtisch gesproken over een radicale omkeer. Er zal een genadejaar zijn, een
jaar van vrede, gerechtigheid, een jaar waarin gebroken verhoudingen worden
geheeld.
Aan de dienst werkt de cantorij mee o.l.v. Ed Saarloos
In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.
Kees van den Berg bedanken
Na de dienst willen we Kees van den Berg heel hartelijk bedanken voor de dertig
jaar die hij met grote trouw en inzet als organist werkzaam was. We willen hem
bedanken voor de vele kerkdiensten waarin hij de gemeente met zijn orgelspel
eerst in de Oosterkerk en later in de Bethelkerk verblijd en begeleid heeft.
De collecte deze zondag is voor de Diaconale Wijkkas
Met deze collecte steunt u het diaconale werk wat vanuit deze kerk gedaan
wordt. Een paar voorbeelden:
Voor de kerst zijn er bij de ouderen boven de 85 jaar Bijbelse dagkalenders
gebracht.
De liturgie voor de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst zijn in een
feestelijk jasje gestoken.
Met Pasen komt er een nieuwe paaskaars en de liturgie krijgt een speciale
omslag.
Elke week worden er vanuit de kerk bloemen weggebracht als groet of
bemoediging namens de hele gemeente .
Door de contactpersonen worden er ook tussendoor bloemen bij gemeente leden
gebracht bij speciale gebeurtenissen.
Dit alles brengt kosten met zich mee, en daarom bevelen wij de collecte van
harte bij u aan.
Mocht u de Wijkdiaconie anders willen steunen dan is het ook mogelijk met een
gift op bankrekening nr. NL18 INGB 0005 3441 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht
Oost.
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op 3 februari 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 aardappelpuree in te leveren.
Helaas kunt u niet meer naleveren, want de bakken worden meteen na het
weekend opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert
Veertigdagenkalender
Voor de komende veertigdagentijd dit jaar willen we een veertigdagenkalender
maken met voor iedere dag een gedachte, een gedicht, een lied, een tekst of iets
anders dat u bezig houdt of staande houdt in uw leven. Alle gemeenteleden van
de Bethelkerk mogen hieraan bijdragen.
We nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen en uw bijdrage te delen.

U kunt hier Guus Fröberg of Carla van Ee voor aanspreken.
Graag voor 10 februari.
Medewerkersboekje
Het vorige medewerkersboekje dateert van 2014. Een erg handig boekje om te
weten wie wat doet in de kerk en wat zijn of haar adres/telefoonnummer en
@ambachtoost mailadres is.
Maar het is tijd voor een update. Trudie Poot is druk bezig om het boekje bij te
werken, zodat er een nieuw boekje kan verschijnen.
We hebben echter ook met een nieuw privacywet te maken. Wie niet vermeld wil
worden met telefoonnummer, (@ambachtoost) mailadres en adres, gelieve dit
aan mij door te geven, aan predikant@ambachtoost.nl
Giften
Els Koevoet heeft een gift van € 50,00 ontvangen. € 25,00 voor de Bloemengroet
en €25.00 euro voor de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 27 januari
Dienst
Taizégebed instuderen
,,
,,
viering
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00
18.30
19.00
19.00

Maandag 28 januari
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 29 januari
Ouderensoos:
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar
Cantorij

uur
uur
uur
- 20.30 uur

14.30 - 16.30 uur.
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur

Woensdag 30 januari
Basiscatechese
Wijkkerkenraad

19.15 - 20.00 uur
20.00 uur

Donderdag 31 januari
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 1 februari
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 2 februari
Oud papier Goudenregenstraat
Bethel Vrouwen Zingen
BVZ repetitie
concert

09.00
15.00
14.30
16.30

Zondag 3 februari
Dienst

10.00 uur

- 12.00 uur
uur
uur
uur

Voor deze week en daarna
Het vriest licht. De koorts der koortsen neemt weer toe.
Elfstedentocht (Jan Boerstoel)
Hij komt, of niet, of wel, of… enzovoorts,
maar Friesland wrijft zich in de handen,
van Snits tot Ljouwert hoor je klappertanden
van barre kou en elfstedenkoorts.
Us heitelân is weer in de ban
van bloed en zweet en dichtgevroren ogen,
de supertest van menselijk vermogen
en wordt daar reuze zenuwachtig van.
Enfin, ze doen maar… ik blijf lekker thuis,
ik bibber bijgeval wel voor de buis.
Ds. Guus A.V. Fröberg
__________________________________________________________________________
TAIZÉVIERING
27 januari
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26
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.
Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer
18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering
zingen, instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.
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 viering: 31 maart – Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26
Iedereen van harte uitgenodigd!
Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur
Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33 – e-mail: predikant@ambachtoost.nl

