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Zondag 12 mei
We lezen op deze zondag Numeri 27 : 12-23 en Johannes 10 : 22-30.
In Numeri vraagt Mozes om een leider voor het volk, zodat zij niet als schapen 
zonder herder dwalen. 
In het evangelie naar Johannes lezen we over de ‘Goede Herder’.
De mensen rondom Jezus willen weten wie Hij is en wat zijn rol nu precies is. Hij 
noemt zich deur voor de schapen en herder. Duidelijk genoeg, zou je zeggen. 
Maar de mensen blijven doorvragen. Is hij ook de Messias?

Bedankt Marja

Omdat we ons tijdens de afscheidsdienst ergens in het luchtruim tussen Praag en
Amsterdam bevonden, wil ik Marja Griffioen ook langs deze weg heel hartelijk 
bedanken voor haar werk in Ambacht-Oost.
Marja, het ga je goed in Nootdorp.
Vaya con Dios, ga met God.

Guus Fröberg

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Woensdagochtend 15 mei
Ook deze keer is er de mogelijkheid om 
aansluitend op de koffieochtend met elkaar te 
lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en 
elkaar te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk

De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.

Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens!

Giften
Ik mocht een gift van € 200, - voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.

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

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

Maandag 13 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 14 mei
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 15 mei
Koffieochtend + 10.30 uur
Lunch 12.00 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Vergadering Taizéwerkgroep 20.00 uur

Donderdag 16 mei
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 17 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 19 mei
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Vrolijk schaap (Karel Eykman)

Was ik een schaap
was hij mijn herder.
Was ik een schaap
bracht hij mij verder.

Hij wist waar groen grasland was
en fris helder water.
Als ik weg wilde lopen
gaf hij mij een tik met zijn stok.
En was ik zoek
ging hij mij zoeken.
Was ik stom
ging ik verdwalen
hij keerde om
om mij te halen.
Ik was niet bang
want hij was bij me.

Ik voelde mij goed
kon op hem bouwen.
Ik kreeg weer moed
had weer vertrouwen.
Hij moedigt mij aan
en maakt mij dapper.
Met hem erbij lukt het mij
alle dagen van mijn leven.

Was ik een schaap
dan wist ik het wel.

Ds. Guus A.V. Fröberg



MEDIATIEF MOMENT

Leeg maken 

‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben…’ (psalm 46:11)
‘Vacate et videte quoniam ego sum Deus.’

Eeuwenlang klonk in kloosters en kerken deze tekst in het Latijn. Dan klonk er 
niet; ‘Staak de strijd’, maar ‘Vacate’.
Dat betekent zoveel als ‘maak je leeg’. 
Daarin horen we een oproep om ‘vakantie ‘te nemen: je agenda leeg te maken, 
zorgen dat je vrije tijd krijgt, leg alle beslommeringen van je af, trek je even 
terug uit de moordende strijd om het bestaan.
Dat klinkt aantrekkelijk. Maar de psalmregel vult de ruimte meteen weer in. 
Maak je tijd vrij voor God.
Dat werd dan al gauw Bijbelstudie en meditatie. Tijd nemen om te studeren is in 
kerk en synagoge een dringend gebod.

Rabbi Hillel zei: ‘Zeg nooit “Ik zal gaan studeren als ik er tijd voor heb”, want het
zou wel eens kunnen zijn dat je nooit vrije tijd hebt.’ Met andere woorden: er is 
geen alternatief dan tijd vrij maken voor de studie.
Meditatie is weer wat anders. De woestijnvaders uit de eerste eeuwen van het 
christendom zijn ons daarin voorgegaan. Ze zochten de woeste leegte op, 
concentreerden zich zittend in hun cel of op een pilaar en kwamen dan allereerst 
zichzelf tegen. Maar ook ontmoeten ze daar het kwaad en streden met de 
demonen.
En dat alles brachten ze voor God.
Vrij zijn voor God. Dat is tijd vrij maken voor studie, Bijbelstudie, voor meditatie.
Op deze wijze verstaan is deze psalmregel een meer dan nuttige en 
noodzakelijke leefregel ook voor de kerk en haar leden: gemeenteleden, 
ambtsdragers, predikanten.
Wil de kerk zichzelf verstaan als een levende gemeente in verhouding tot God, 
tot zichzelf en samenleving dan zal ze leren in de dubbele zin van het woord.
Ze zal leerhuizen en Bijbelkringen organiseren, lezingen aanbieden. 
Ze zal haar leden meer dan van harte uitnodigen om tijd vrij te maken om 
hieraan actief deel te nemen.

- Tot slot een voetnoot, niet meer: Wat betreft ‘tijd en ruimte vrij maken voor 
het leren’ stelt het beleid van de landelijke kerk, de P.K.N. inzake de universitair 
geschoold predikant, mij niet gerust. Tijd nemen om te studeren wordt 
vervangen door praktijk gerichte cursussen en het handig vergaren van 
informatie via internet. De predikant, vanouds herder en leraar is van minder 
belang aan het worden in de visie van de landelijke kerk. Betekent dit met de 
mooie titel van een boek van Menno ter Braak: ‘afscheid van domineesland’?

Ds. Guus A.V. Fröberg


