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Zondag 30 juni
Deze zondag gaat ds. Robert Wilschut te Hoogvliet bij ons voor.
KERKTERRAS 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(nummer) 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.
Voorkeurnummer: (klap)stoelen klaarzetten (1); Koffie/limonade uitschenken
(2); Collecteren/welkom (3) Toezicht houden (4)
De contactpersoon van jullie kerk zorg voor de verdere distributie naar ons.
Dank voor jullie medewerking, de coördinatoren praktische zaken.
Opgave kan via een lijstje in de kerk of een mailtje naar
predikant@ambachtoost.nl onder vermelden van naam, emailadres en
telefoonnummer(s) en voorkeurnummer.
De bloemenpot
van zondag 16 juni bracht € 72,45 op. Waarvoor dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 30 juni
Dienst

10.00 uur

Maandag 1 juli
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Woensdag 3 juli
Wijkkerkenraad

20.00 uur

Donderdag 4 juli
Glorious Touch

20.00 uur

Vrijdag 5 juli
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 6 juli
Oud papier Goudenregenstraat

21.00-12.00 uur

Zondag 7 juli
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Terug uit het land van o.a. Joh. Seb. Bach, uit Thüringen en Saksen:
Een koraal

(Rutger Kopland)

Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastian Bach
een virtuoos organist – hij speelde met
een onnavolgbare ‘Leichtigkeit’.
lichthandigheid zou je het kunnen noemen, maar dan zo
licht dat het was alsof het geen handen waren
die speelden
ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk
alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daar boven
in deze kerk in die kleine machinekamer
muziek zit te maken
je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun
van scharnieren, het geklepper van toetsen
het gekraak van de vloer, het zuchten van wind
hoe er van lucht muziek wordt gemaakt
en er een koraal langzaam door de ruimte zweeft
als een onzichtbare gewichtloze vogel
Leichtigkeit
Ds. Guus A.V. Fröberg
_____________________________________________________________________________

Kerkterras(koor) 2019
Op zondag 1 september is er om 10.30 uur
op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark
een oecumenische kerkdienst, onder de naam kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen,
deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle
Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen,
Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.
Thema van de viering: ‘Je bent niet alleen’.

Aan de dienst werken o.a. een begeleidingsband van de Kerk van de Nazarener
en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks
en het voor deze dienst gevormde kerkterraskoor onder leiding van Jaap van
Toor mee en bovenal iedereen die van harte meezingt.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’ de
schuilkerk.
Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor.
Wil je/wilt u meezingen?
Er wordt 3 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Wanneer en hoe laat:
Dinsdag 13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur
Waar:
in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen).
Nb. Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen.
Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg, guusfroberg@gmail.com; tel. 010 4348433.

