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Goede Vrijdag (19 april)
19.30 uur
Dit jaar luisteren we naar de passie volgens de evangelist Johannes. Daartussen 
worden een aantal delen uit de Crucifixion van John Stainer, gecomponeerd in 
1887, in een vertaling van Sytze de Vries door de cantorij gezongen. 
De teksten van Sytze de Vries zijn poëtische herdichtingen. Door zijn vrije 
vertalingen wordt het werk dichterbij ons gebracht.
De dienst volgt in de opbouw de traditionele passie, waarbij de Bijbelse 
tekst - Johannes 18 en 19 in de vertaling van Naardense Bijbel -onderbroken 
wordt door zang.
Aan de muur nadert de kruiswegstatie van Cor Maarleveld en Joop van Dorp zijn 
voltooiing.

M.m.v. cantorij Ambacht-Oost o.l.v. Ed Saarloos.

Paaswake (20 april)
22.00 uur
In de Paaswake op deze stille zaterdag komen wij in het donker naar de stille 
kerk. Nog is de dood niet overwonnen. 
In deze dienst stellen we ons de vraag: ‘Waarom is deze nacht anders dan alle 
andere nachten?’ En wij antwoorden: dit is een nacht van gedenken…. 
Het donker verdwijnt, het licht begint te schijnen. Eerst is er alleen de nieuwe 
paaskaars, later verdeelt het licht zich over de kerk. 

Het laatste schilderij van de kruiswegstatie van Cor Maarleveld en Joop van Dorp 
krijgt een plaats.

Wie een huispaaskaars of zijn of haar doopkaars bij zich heeft wordt van harte 
uitgenodigd deze mee te nemen en aan te steken aan de paaskaars.
In deze nacht wordt ook de paaskaars van Vaartland aangestoken. We geven het
vuur door.
Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgelofte en belijden
met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven. 
En dan is het Pasen. De klok luidt voluit ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Na de viering bent u van harte uitgenodigd om met paasbrood en een glas sap 
van de druiven (gegist of ongegist) het feest van de opstanding te vieren.

M.m.v. cantorij Ambacht-Oost o.l.v. Ed Saarloos.

Paasmorgen
Zondag 21 april
09:45 uur Zingen van Paasliederen
10.00 uur Paasviering.

Curlinggeloof of opstandingsgeloof?
Op Pasen vertellen we het verhaal van de opstanding van Jezus. Het is geen 
verhaal  waarin alles gladjes verloopt. De weg naar Pasen is een zware, moeilijke
weg. Het verhaal van de opstanding is een verhaal van ongerijmdheden, van 
oplopende emoties, van ongeloof en verdriet. Het vraagt het uiterste van ons 
gevoel en verstand.



Het staat misschien wel haaks op wat we deze tijd willen: een curlinggeloof, een 
geloofsweg zonder noemenswaardige hobbels en hindernissen.
Kunnen we de vraag ‘Curlinggeloof of opstandingsgeloof?’ deze ochtend 
beantwoorden?
We lezen Johannes 20 : 1-18 en Job 19 : 25. 

ds. Guus A.V. Fröberg,
m.m.v. Gospelkoor The Messengers, o.l.v. Julië van Burken en Guus 
Korpershoek, orgel.

Zondag 28 april
Afscheid Marja
Twee weken geleden vertelde ik u dat Marja ons gaat verlaten. Er is nu meer 
duidelijkheid over hoe en wanneer. Marja gaat volgens rooster op 28 april voor in
onze dienst. Zij heeft er voor gekozen om met die dienst officieel afscheid van 
ons te nemen.
Na die dienst zal het voor iedereen mogelijk zijn om dat ook persoonlijk te doen.
Het zal voor haar zeker niet makkelijk zijn om zoveel goede en mooie banden 
met zo veel verschillende mensen uit onze gemeente te moeten beëindigen.
Mensen die ze goed heeft leren kennen, voor wie ze klaar stond en die altijd op 
haar steun konden rekenen. Ik heb dat zelf mogen ervaren na het overlijden van
mijn vrouw. Samen met zo velen ben ik dankbaar voor het luisterend oor dat we 
van haar kregen.
Na 28 april zal Marja nog twee weken in onze wijk werkzaam zijn waarna ze 
vertrekt naar haar nieuwe uitdaging bij de protestantse wijkgemeente  Nootdorp.
We wensen Marja daar een goede en mooie tijd toe.

Namens wijkkerkenraad Ambacht-Oost,
Cees Kok

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 
weeropbouw 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

Bloemengroet
Beste mensen voor de bloemengroet is een mailadres 
bloemengroet@ambachtoost.nl gemaakt. Dit is gekoppeld aan de mailadressen 
van Els Koevoet, Ada Mooij en ds. Guus Fröberg.
Als u iemand weet voor een bloemengroet vanuit de zondagse kerkdienst kunt u 
naar dit mailadres mailen. U kun natuurlijk deze drie mensen ook bellen.

Tussenstand KerkinActie
Gisteren heeft het  Rad van Bethel dankzij u en het enthousiasme van Theo 
Werner  € 292,80 opgeleverd en de broodhaantjes leverden € 81,30 op! 

mailto:bloemengroet@ambachtoost.nl


Heel hartelijk dank aan allen die dit mooie bedrag mogelijk hebben gemaakt! 
Dank ook aan alle mensen  die prijsjes hebben gedoneerd de afgelopen weken! 
Tot nu toe staat de teller voor Kerk in Actie (collectes, vastenpotten, 
avondgebeden, spaarpotjes en een gift van € 50,- van O.P.A.) op ruim €1100. 
Een mooi bedrag om binnenkort over te maken op Kerk in Actie.

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

Zondag 21 april Paasmorgen
Zingen van paasliederen 09.45 uur
Dienst 10.00 uur

Dinsdag 23 april
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 25 april
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 26 april
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 28 april
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 29 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 30 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 1 mei
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 2 mei
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 3 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 4 mei
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 uur

Zondag 5 mei
Dienst 10.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Voor deze week en daarna

PASEN (Jaap Zijlstra)

Opstaan
en kijken
naar de opgang
van de zon.

Zonder het wonder
van de opgaande
heeft de aarde
geen leven.

Elke morgen
gaat hij op
om te geven
zijn licht, zijn gloed.

Elke morgen
gaat hij op
in elk die hem zegt,
die hem doet.

Ds. Guus A.V. Fröberg


