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Zondag 2 juni
In de kerk lezen we na de viering van Hemelvaart en in afwachting van 
Pinksteren hoe Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid’ die altijd bij hen zal
zijn en hij geeft hen een belofte voor de nabije en voor de verre toekomst: ‘Ik 
laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.(Joh. 14, 16,17)
Deze zondag heeft in de traditie van de kerk ook wel de naam ‘Wezenzondag’.
Eenzaam en verlaten, zoekend naar een houvast, zo zijn wij als wezen.
Pim Fortuyn sprak van een ‘verweesde samenleving’, Sybrand Buma van een 
‘verweesde burger’. Is er ook sprake van een verweesde gelovige? Is de kerk 
misschien ook als een weeshuis voor zich verlaten voelende, zoekende 
gelovigen?
We lezen deze zondag 1 Samuël 12b-24 en Johannes 14 : 15-21.
We vieren de maaltijd van de Heer.
Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Aankondiging Pinksterdienst in de Grote Kerk
Zondag 9 juni is iedereen van harte welkom in de Grote Kerk om 
Pinksteren te vieren.
Pinksteren: het feest van de Geest!
Thema van de dienst: ‘Is de hemel ver?’ 
Een  vraag die we hopen te beantwoorden in de dienst.
We zoeken allemaal iets van een hemel, een plaats, een tijd waar het goed is, 
waar vrede en recht is, waar je tot jezelf kunt komen, waar je je met de ander 
verbonden weet, waar je kunt delen, kunt vieren met elkaar.
Is dat niet waar het met Pinksteren over gaat? 
Dat daarom de Geest is uitgestort?
Om de hemel op aarde met elkaar te vinden en om daaraan mee te werken?
We gaan op zoek.

Voorgangers Juliette Pol en ds. Guus Fröberg
Muzikale medewerking  is er van de speciaal voor deze dienst geformeerde PKN 
Pinksterenband o.l.v. Jan de Hek en van organist Aad Zoutendijk.
Kinderen, jongeren: van harte welkom!!
Er is een créche
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie, thee of limonade te
drinken.

Pinksteren
In de Grote Kerk
10.00 uur. 

Wij gedenken Adriana Breur-Bos
Op dinsdag 18 mei is Adriana Breur-Bos in de leeftijd van 94 jaar na een lang en 
bewogen leven overleden.
Zij woonde de laatste jaren van haar leven, eerst samen met haar man, daarna 
alleen in Vaartland.
Zij werd geboren in Ambacht en trouwde in 1948 met Hendrik Breur.
Zij kregen twee zonen en een dochter.
Ze heeft gewerkt in het wolwinkeltje van haar tante op de Schiedamse 
straatweg. Voor de kerk deed ze nieuw-ingekomenenbezoek, wat ze leuk werk 
vond. 
Zij heeft samen met haar echtgenoot een ontwikkeling door gemaakt in de kerk 
en het geloof. Eerst kerkten ze in de Bethelkerk. Later raakten ze door 
verhuizing verbonden met de Ichtuskerk, waar ds. Verhoef predikant was. Daar 
in de liturgische ontwikkeling van die gemeente, voelden zij beiden zich thuis.
Er heerst een andere, minder strakke opener sfeer.



Het geloof veranderde gaande de jaren de uitroeptekens wat meer in 
vraagtekens.
Ze had een levendige belangstelling voor ‘Kerk en Israël’ en met haar man 
deelde ze het enthousiasme voor het Engelse evensong.
Mevrouw kreeg Alzheimer en het leven werd door de toenemende stilte en 
duisternis van de ziekte steeds moeilijker voor haar.
De wereld werd kleiner, het werd stiller, het licht werd zwakker.

‘De dienst van troost en bemoediging’ voorafgaande aan de begrafenis vond 
maandag 27 mei om 13.00 uur in de Bethelkerk waarna de begrafenis zal 
plaatsvond op de begraafplaats Holy omstreeks 14.30 uur
Wij zijn met de kinderen, Jacob, Rike en Paul en hun families.

Giften
Via Rosemarie Donkersloot mochten we € 10,-- voor de bloemenpot ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.

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

Zondag 2 juni
Dienst 10.00 uur

Maandag 3 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 4 juni
Ouderensoos 14.30 -16.30 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur

Donderdag 6 juni
Glorious Touch 20.00 uur

Vrijdag 7 juni
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein 09.30 - 12.00 uur

Zondag 9 juni
Pinksteren
Dienst in de Grote Kerk 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Onvervreemdbaar  (Ida Gerhardt)

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen 
en ademloos het blad omslaan, 
ver van de dagelijksheid vandaan. 
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kind af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten, 
de tijdelozen, voortbestaan. 
Tot wie wij kleinen mogen gaan; 
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de enigen die ons nooit verstoten.

Ds. Guus A.V. Fröberg


