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Zondag 7 juli
Deze zondag is de overstapdienst.
Dit keer willen Yannick Jongeling, Faye de Rover, Jarl Schipper, Josefien Seij en 
Ben de Winter de overstap maken.
We lezen deze zondag ‘de storm op het meer’: Lucas 8 : 22-25
Er wordt door Jezus een vraag gesteld: ‘Waar is jullie geloof?’
Maar die vraag wordt niet beantwoord. Hadden ze met genoeg geloof het zelf 
kunnen redden, hadden ze Jezus dan niet hoef te wekken?
Hoeveel geloof moet je in je rugzak meenemen om de reis van je leven te 
maken?
We hopen dat het geen stormachtige dienst zal worden.

Zomerkoffie
Op de koffie bij de dominee

Ook deze zomer zijn er weer twee ochtenden waarop de koffie klaar staat en er 
alle tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 17 juli en woensdagochtend 14 augustus.
Beide ochtenden tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Van harte welkom!

Bethellive een doorstart?
Weet u nog? De laatste Bethellive in 2015……? Pop, klassiek, easy listening, stille 
disco, goede opbrengst voor een mooi doel, super sfeer.... kerk vol! De kerk met
beide benen in de wijk, met een nieuw en ander gezicht, en veel nieuwsgierige 
mensen binnen ons mooie gebouw.

Edwin Dortland, Loes van Hutten, Martine Dortland en Rianne van Dorp hebben 
tot nu de Bethellive getrokken. Met heel veel energie en plezier. Het concept ligt 
er, is succesvol gebleken. De huidige organisatie stopt in deze samenstelling. 
Maar, de Bethellive verdient een doorstart, in deze of vernieuwde vorm.  Daarom
zoeken wij naar actieve medewerkers en organisatoren. Technische trekkers , 
organisatorisch talenten, creatieve geesten met liefde voor muziek... zoeken wij 
jou?

Meld je aan voor een eerste vrijblijvende brainstorm in september aanstaande. 
We verkennen de mogelijkheden, kansen en toekomst van 'onze' Bethellive. De 
oude garde is aanwezig om, hopelijk, de liefde over te dragen en te schetsen wat
de organisatie behelst en met zich meebrengt.

Interesse?
Meld je aan 
via Kees Nieuwstraten: corkees29@gmail.com
of via Rianne van Dorp: vandorpr@gmail.com

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

Zondag 7 juli
Dienst 10.00 uur
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Maandag 8 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 9 juli
Kring jonge ouders 20.00 uur

Zaterdag 13 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30-12.00 uur

Zondag 14 juli
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Tegen beterweters in  (Karel Eykman)

Je rijdt de straat uit
tegen het ochtendlicht in.
Je recht je rug
om de rugzak aan je schouders.
Je kijkt niet om
je richt je blik recht vooruit.
Zo fiets je naar school.

Als ik je zo zie
ben ik zo trots op jou.
Ik zou je mee willen geven:
blijf nieuwsgierig en blijf overeind.
Ga met open ogen de wereld tegemoet.
Blijf niet hangen bij de slappe hap van vlotte babbels,
maar ga de weg van moedige eerlijkheid,
dan ben je op de goede weg. 

Ga zonder vrees tegen betweters in.
Wat je ook doet, doe er goed aan.
Waar het ook met je heen gaat, je komt er wel.

Zo fier als je nu bent moet je blijven.
Zo zal ik je altijd onthouden.
Je moet je houden aan het lef dat je al hebt.

Zie ik je zo wegfietsen
dan heb je mijn zegen.
Daar moet je het mee doen.
Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?

Ds. Guus A.V. Fröberg


