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Zondag 17 februari
Wat is geluk? Aards geluk is vergankelijk. Wees blij als het je ten deel valt. Wees
blij dat je gezond bent. Wees blij dat je leeft. Geluk verwijst echter ook naar iets
dat de vergankelijkheid overstijgt, geluk verwijst naar iets dat
eeuwigheidswaarde heeft. We staan stil bij de uitspraken van Jezus dat juist zij
die arm zijn en honger hebben gelukkig genoemd worden. Niet wie op het eerste
gezicht gelukkig lijkt, is werkelijk gelukkig. Maar juist mensen van wie je in
eerste instantie denkt ‘die zijn er slecht aan toe’, die zijn een gelukwens waard.
De lezingen zijn uit Jeremia 17, 5-10 en Lucas 6,17-26.
Marja Griffioen

Op weg naar Pasen
(Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 20 april zal worden
aangestoken is de kaars brood en wijn (A).
De andere te bestellen huispaaskaarsen zijn:
B. Verbondenheid, C. Christus met lam en D. Chi-Rho kruis
Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca
kaarsen: www.boca.nl
De intekenlijsten liggen vanaf zondag 17 februari tot en met zondag 10 maart in
de kerk.
Foto’s en film materiaal BVZ en BMZ
In verband met de privacy wetgeving worden de foto’s en films niet meer op het
openbare internet gezet.
De files zijn nu te via een link te downloaden. De deelnemers hebben intussen al
de links ontvangen.
Via een mail naar bmz.bethel@gmail.com kunnen de links ook voor de
toeschouwers verkregen worden.
Jaap Beekman
Wijkdiaconie
Afgelopen zondag 10 februari ontvingen wij via de bloemenpot € 94,00
In januari mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen
€100,00, €200,00, € 12,00 en € 20,00, en een gift in contanten van € 30,00.
Hartelijk dank voor uw giften de afgelopen maand.
Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v.
Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de
wijkcontactpersonen.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar:
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 17 februari
Dienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 18 februari
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 19 februari
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 20 februari
Clubs: gemengd 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 21 februari
Clubs: meisjes 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 22 februari
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 24 februari
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
We zijn nog steeds in de ‘Willem Wilminkmaand’
De rebbe leert de kinderen schrijven
Mijn herinnering aan een Jiddisch liedje
In de kleine sjoel
staat een kacheltje
en het brandt heel goed.
En de rebbe leert
lieve kinderen
hoe je schrijven moet.
’t Is Hebreeuws nog wel,
dus heel moeilijk hoor,
het moet keurig net.
Heb je ’t mooi gedaan,
dan wordt een vlaggetje
in je schrift gezet.
En de rebbe zegt:
‘Wie bevatten kan
wat dit boek beschrijft,
die vindt ver van huis
iets van huis terug,
waar hij ook verblijft.
Lieve kinderen,
diepe duisternis
krijg je te doorstaan.

(Willem Wilmink)

Daarom geef ik jullie
een klein lichtje mee,
dat nooit uit zal gaan.’
Ds. Guus A.V. Fröberg
_________________________________________________________
'Pelgrimsliederen'
De tweede avond over
kerkmuziek vindt plaats op
donderdag 28 februari en staat
onder leiding van Arie
Eikelboom.
Thema van de avond is
‘Pelgrimsliederen’.
Pelgrimsliederen zijn liederen
van en voor mensen ‘onderweg’.
Door de eeuwen heen en tot in
deze tijd zijn er vele geschreven
en geliefd geworden bij de
gelovigen. De tocht van het
joodse volk naar het beloofde
land is daarbij nog altijd een icoon voor de geloofsweg.
Arie Eikelboom is kerkmusicus en gespecialiseerd in de hymnologie (de
wetenschap van christelijke hymnes). In 2007 promoveerde hij aan de Rijks
Universiteit Groningen tot doctor in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen op het proefschrift: ‘Jesu, meine Freude’ BWV 227 van Johann
Sebastian Bach.
In Vlaardingen had hij 15 jaar de algehele leiding bij de uitvoering van de
Bachcantates in de Grote Kerk.
Bij zijn lezing zullen veel pelgrimsliederen uit de traditie en uit de laatste tijd
toegelicht en vooral gezongen worden.
Van harte welkom!
Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
Datum: Donderdag 28 februari
Tijd: 20.00 uur
Informatie bij:
- ds. Guus A.V. Fröberg (predikant@ambachtoost.nl, 0104348433)
- Hans Treurniet (hans.treurniet@xs4all.nl, 0104750757)

