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Zondag 14 juli
Deze zondag staat de gezondheidszorg, de hulpverlening in de zorg centraal.
Waar gaat het goed? Wanneer gaat het goed fout?
Deze zondag lezen over het volgen van Gods geboden, het doen van de Tora 
(Deuteronomium 30 : 9-14) en het verhaal van de barmhartige Samaritaan 
(Lucas 10 : 25-37).
Zijn we zelf regelmatig/ af en toe/zelden/ nooit gelijk de barmhartige 
Samaritaan?

Oppassers gezocht!
Elke zondagochtend is er tijdens de kerkdienst iemand aanwezig om op te 
passen op de allerkleinsten (0-4 jaar). Na jarenlang geholpen te hebben, is er de
afgelopen tijd een aantal mensen gestopt met oppassen. We zijn daarom op zoek
naar versterking. Vindt u/vind jij het leuk om 1-2 per 3 maanden op te passen 
tijdens de kerkdienst, dan horen wij dat heel graag! Uw/jouw hulp wordt zeer 
gewaardeerd! Meer informatie/aanmelden bij: Arianne van Rijn, 0618325063 of 
via ariannevanrijn@gmail.com.

Het nieuwe seizoen 1
Bijbelleerhuis op woensdagochtend 
Het komende seizoen vervolgen we de lezing van de verhalen rond koning Saul 
en koning David lezen.
David en Saul, twee gezalfden, twee koningen, maar hun geschiedenissen zijn o 
zo menselijk. De verhalen over deze koningen en de mensen in hun omgeving 
gaan over vallen en opstaan, hun glorie en misère. David en Saul zijn nu eens 
helden, dan weer kleine mensjes. Het zijn verhalen over vriendschap en diepe, 
verterende haat, over intense vreugde en diepe depressie, over mensen die 
vechten met God en met hun leven. Maar ook over Godsvertrouwen!

Met elkaar willen deze verhalen lezen en vervolgen met het lezen van 1 Samuël 18.
Goliat is verslagen, maar nu ontbrandt de strijd van Saul tegen David. 
De geschiedenis van David, de gezalfde, koning David gaat t/m 2 Koningen 2.

Van harte welkom!

Wanneer: eenmaal per maand op woensdagochtend: 9 oktober, 6 november,    
4 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april en 6 mei.
Tijd: van 10.30-12.00 uur 
Plaats: Bethelkerk 
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,  tel. 4348433, e-mail: 
predikant@ambachtoost.nl.

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

Zondag 14 juli
Dienst 10.00 uur

Maandag 15 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Woensdag 17 juli
Zomerkoffie 10.30 -12.00 uur

Zondag 21 juli
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
De afgelopen week las ik de aangrijpende roman van Clairy Polak ‘Voorbij, 
voorbij’. Het is een ‘krachtige, liefdevolle en eerlijke roman over de ingrijpende 
uitwerking van alzheimer op een huwelijk’. 
Ik las het boek n.a.v. een indrukwekkend gesprek van Jeroen Pauw met Clairy 
Polak: pauw.bnnvara.nl/media/689927.

Handen (Marinus van den Berg)

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Ds. Guus A.V. Fröberg
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