WIJKBERICHT 17 juni 2019 – jrg. 18 nr. 22
Zondag 23 juni
Deze zondag gaat ds. Hans Meijer uit ’s Gravenzande voor.
Het thema zal zijn “Wie ben je zelf?” en de lezing is uit Lucas 8: 26-39.
Wijkdiaconie
Elke zondag na de dienst wordt er een bloemengroet weggebracht als groet of
bemoediging vanuit de gemeente.
Afgelopen zondag, 17 juni ontvingen wij via de bloemenpot € 74,45
In mei mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende gift ontvangen € 12,00.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en gift 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.

Actie vakantietasjes
Voor kinderen die in armoede leven en opgroeien, duurt de zomervakantie erg
lang. Ze kunnen niet weg en moeten zich rondom het huis weten te vermaken.
En wat is het dan fijn als de vakantie begint met het krijgen van een vakantietas
vol met verrassingen.
Samen met Kerk in Actie willen deze actie ook heel graag in Vlaardingen
aandacht geven.
Het tasje wordt zondag a.s., 23 juni, uitgereikt om te vullen met leuke
vakantiespullen. Een voorbeeldbriefje zit bij de tas. Het tasje kan dan op 30
juni of 7 juli worden ingeleverd.
We hopen dat het een succes wordt voor de kinderen.
Diakenen Centrale Diaconie

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KERKTERRAS 2019 – 1 SEPTEMBER
OPGAVELIJST VRIJWILLIGERS
Voor het Kerkterras op 1 SEPTEMBER 2019 zijn diverse
taken te doen. Dat kan (hopelijk) in het Oranjepark of bij
slecht weer in de Grote Kerk van Vlaardingen.
Afhankelijk van de locatie zijn er meer of minder mensen
nodig.
Maar we gaan er positief in, dus in ieder geval hebben
we een groot aantal vrijwilligers nodig in het Oranjepark.
Het zijn in principe taken die zowel door mannen als vrouwen gedaan kunnen
worden. Denk hierbij aan (klap)stoelen klaarzetten, koffie-limonade uitschenken,
collecteren, welkom heten , toezicht houden.
Dus geen reden om te zeggen... ik kan niet, toch?
Je kunt een voorkeur opgeven maar we zullen naderhand checken of alle plekken
een beetje bezet zijn.
Geef je zo snel mogelijk op zodat wij als coördinatoren een inschatting kunnen
maken hoeveel enthousiaste kerkleden we kunnen verwachten.

Opgave kan via een lijstje in de kerk of een mailtje naar:
predikant@ambachtoost.nl onder vermelden van naam en voorkeurnummer.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 23 juni
Dienst

10.00 uur

Maandag 24 juni
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 25 juni
Ouderensoos (slotmiddag)

14.30 -16.30 uur

Donderdag 27 juni
Glorious Touch

20.00 uur

Vrijdag 28 juni
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 30 juni
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Hoop die opvlamt

Greet Brokerhof-van der Waa

Blaas het vuur in ons aan
als we moe en uitgeblust
onderuit zitten
met de gedachte
dat het toch niet helpt
om ons in te zetten
voor een betere wereld.
Laat de hoop
in ons opvlammen
zodat we de onverschilligheid
van ons afgooien
en opstaan
en aan de slag gaan,
in geloof en vertrouwen.
Want u, God,
bent de windvlaag
die ons in beweging zet.
U wakkert onze idealen aan
en doet de vonk overslaan
van de ene mensop de andere.
Ds. Guus A.V. Fröberg

