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Bij de dienst van zondag 7 april
Het is vandaag de zesde zondag van de veertigdagentijd. Vanouds de eerste 
zondag van de lijdenstijd genoemd. Nu zal de weg uitgetekend worden die 
Christus door lijden en dood heen is gegaan. Deze lijdenstijd wordt vandaag 
geduid door de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters van de 
onrechtvaardige pachters van de wijngaard (Luk. 20: 9-19).
Jezus vertelt deze gelijkenis wanneer door de priester, de Schriftgeleerde en de 
oudsten, zeg maar de liturgische, theologische en bestuurlijke elite gevraagd 
word naar zijn ‘volmacht’, zijn papieren.
Daarnaast lezen we Jesaja 5: 1-7 het ‘lied van de wijngaard’, waar de goede 
druiven wilde druiven bleken te zijn.

Het is 9 april 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd 
terechtgesteld. Wij gedenken hem, zijn verzet en zijn betekenis voor de kerk, 
door vandaag het lied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ (lied 511) te 
zingen.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op 7 april 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 blikje vis 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

Vanuit de kerkenraad
Namens de kerkenraad moet ik u helaas vertellen dat Marja Griffioen ons op 
korte termijn gaat verlaten. In de afgelopen jaren heeft Marja vele mooie en 
goede contacten opgebouwd in onze gemeente en daar kunnen we alleen maar 
in dankbaarheid op terug kijken. Marja vond dat ze aan een nieuwe uitdaging toe
was en daar hebben we alle begrip voor. Ze vond die nieuwe uitdaging in onze 
regio. De juiste datum van haar vertrek wordt nog vastgesteld. We wensen Marja
een mooie en goede tijd toe in deze toch nieuwe periode in haar leven.

Cees Kok, voorzitter wijkkerkenraad Ambacht-Oost.

Op weg naar Pasen

 Avondgebeden veertigdagentijd 
aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een 
half uur in de Bethelkerk. Thema: ‘Bomen van leven.’
Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met 
bijbelse wortels.

Woensdag 10 april
In het avondgebed van vanavond: de dadelpalm.



Vanavond de sierlijke en  bevallige dadelpalm. Zijn bladeren worden gebruikt 
voor het bouwen van de loofhut voor het Loofhuttenfeest en werden gebruikt 
voor het verwelkomen van Jezus bij de intocht in Jeruzalem.

Medewerkenden:
ds. Guus A.V. Fröberg, Guus Korpershoek orgel en piano en Gerard Blok viool.

 Uitnodiging Paasviering
Graag nodigen wij u uit voor de Paasviering, samen met de ouderensoos, in de 
Bethelkerk op dinsdag 16 april van 11 tot 12 uur.
Een viering van Witte Donderdag naar Pasen.
Ds. G. Fröberg zal een gedeelte van de dienst leiden waarin we zittend het Heilig 
Avondmaal met elkaar vieren.
Het koor Marcato, o.l.v. Ria Korpershoek zal medewerking verlenen aan de 
dienst.
Guus Korpershoek bespeelt het orgel.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om met elkaar een drankje te drinken.
Alle gemeenteleden, ook uit de andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.
Voor info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 4341195.

****

Sam’s kledingactie
Ook dit jaar is er weer de kledingactie voor Sam, ze
werken samen met Cordaid. Die ondersteunen een
project in Sulawesi wat in september 2018 is getroffen
door een aardbeving en tsunami. Er waren heel veel
doden en hulp voor wederopbouw is hard nodig.
U kunt kleding brengen op zaterdag 20 april van 10 tot
12 uur bij de Bethelkerk. We vinden het goed om mee
te doen met deze actie. Uw hulp is hard nodig. Bij
voorbaat onze dank.
Namens de diakenen van Ambacht Oost,
Cobie Plantinga

Giften
Via Diny Zuidgeest  werd twee keer een gift van € 20,00 ontvangen voor de 
diaconale wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.

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

Zaterdag 6 april
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 uur
Voorjaarsmarkt 09.00 - 12.00 uur

Zondag 7 april
Dienst 10.00 uur
Passieconcert Gloria Toonkunst 15.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Maandag 8 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 april
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 10 april
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 11 april
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 12 april
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 13 april
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 uur

Zondag 14 april
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Deze weken op weg naar Pasen zullen we steeds een deel van de tekst ‘De lange 
tocht’ van Niek Schuman publiceren. Vandaag het zesde deel.

Weinigen bleven er over.
Zij weigerden elkaar te verwarren
met sterke nostalgische verhalen
over krachtige Egyptische vleesbouillon,
Zij huiverden, maar rechtten hun rug,
sloten de nu wel uitgedunde kring,
schuilden heel dicht bij elkaar,
vonden een lied dat daar werd geboren,
wezen elkaar daarmee op het voorland
en braken toen zwijgend het brood.

Ds. Guus A.V. Fröberg


