WIJKBERICHT 5 augustus 2019 – jrg. 18 nr. 27 (voor 3 weken!)
Zondag 11 augustus
Deze zondag gaat Erik Boet uit Dordrecht bij ons voor.
Zondag 18 en 25 augustus
De komende twee zondagen wijken we af van het leesrooster.
Centraal op deze zondagen staan twee delen uit Paulus brief aan de Romeinen.
Zondag de 18e Romeinen 12 en zondag de 25e hoofdstuk 13.
Ook in beide hoofdstukken zullen we ons moeten beperken omdat ze elk
afzonderlijk stof tot meerdere preken geven.
Hoofdstuk 12 en 13 worden wel de ‘ethiek’ van Paulus genoemd. Hoe moet de
gemeente van Christus zijn en handelen? Paulus geeft geen gesloten systeem.
Paulus leert de gemeente dat zij een levend antwoord is op Gods liefde. Dat
antwoord is niet statisch, niet wettisch, maar wisselt per plaats en tijd. De
gemeente maakt door met Gods beweging in de geschiedenis mee te gaan, het
gebod van de liefde waar in het perspectief van de vrede. Zo brengt de
gemeente een andere kwaliteit van macht in praktijk, een zachte, maar
onweerstaanbare kracht.
Zondag 18 augustus
In deze dienst willen we de heer Piet van der Veer bedanken voor zijn
werkzaamheden voor de commissie maatschappelijk werk van de diaconie van
de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Tevens verwelkomen we in deze
dienst Laura Meerman als zijn opvolger en wordt zij als diaconaal medewerker
voor de commissie maatschappelijk werk verbonden aan de gemeente.
Zondag 25 augustus
In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.
Ouderensoos
Deze begint weer op dinsdag 13 augustus.
Iedere dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur.
Van harte welkom!
De soosleiding
Zomerkoffie
Op de koffie bij de dominee
Ook deze zomer staat de koffie klaar en is er alle tijd is voor een goed gesprek.
Woensdagochtend 14 augustus tussen 10.30 uur en 12.00 uur.
Van harte welkom!
Onze barista's staan voor u klaar!
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK op 8 september
Het is vroeg maar in verband met het verschijnen van de Onderweg voor
meerdere weken alvast deze oproep. Op 1 september is het Kerkterras daarom
vragen wij u een weekje later, 8 september, weer mee te doen aan de actie
voor de Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan weer kratten klaar voor
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden meteen na het weekend
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155.

KERKTERRAS ZONDAG 1 SEPTEMBER

Startweekend
Het nieuwe seizoen wordt een jaar van verhalen vertellen.
Maar daarover later meer.
Het seizoen willen we zaterdag 14 september beginnen met een barbecue.
Vanaf half 5 inloop met een drankje. Ook is er dan tijd voor een Goed Verhaal.
Iedereen kan zich opgeven via intekenlijsten die bij de zij-ingang van de kerkzaal
komen te liggen. Of via Marianne de Wilt.
Wie een lekkere begeleidende salade wil maken kan dat opgeven bij:
Marianne de Wilt: mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel. 010 - 4343588.
Bij de ingang/uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven ter bestrijding van de
kosten van BBQ.
Van harte uitgenodigd.
Om alvast te noteren: zondag 15 september is de startzondag

Giften
Harriëtte Burger mocht een gift van €10,- voor de diaconale wijkkas ontvangen.
Ikzelf mocht € 50,- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 11 augustus
Dienst

10.00 uur

Maandag 12 augustus
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 13 augustus
Ouderensoos
Cantorij

14.30 -16.30 uur
20.30 uur

Woensdag 14 augustus
Zomerkoffie

10.30 - 12.00 uur

Zondag 18 augustus
Dienst

10.00 uur

Maandag 19 augustus
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 20 augustus
Ouderensoos
Cantorij

14.30 -16.30 uur
20.30 uur

Zondag 25 augustus
Dienst

10.00 uur

Maandag 26 augustus
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 27 augustus
Ouderensoos
Cantorij

14.30 -16.30 uur
20.30 uur

Donderdag 29 augustus
Repetitie Glorious Touch

20.00 uur

Voor deze weken
Midden in de records brekende, alles verlammende zomerhitte sprak dit gedicht
van Remco Campert - 28 juli negentig jaar geworden - mij weer bijzonder aan:
Tegen de zomer
Niets is vernielender dan de warmte
De kou houdt in stand, is statisch;
de warmte beweegt met de vernieling mee
en wekt een valse schijn
van zon, gezondheid, zinvolle zonde

De warmte vleit, paait, belooft,
maakt stofgoud van stof
liefde van begeerte,
poëzie van leugens
Ik hou niet van warmte,
broedplaats van muggen en maden
poel van limonade en andere slopende dranken
Schenk mij liever klare
kou en koffie,
destructie bevroren, duidelijk zichtbaar
en aanvaardbaar
Wie in de kou zit schept geen illusies,
Maar schept sneeuw, vrij ongenaakbaar,
in de menselijke
soms bovenmenselijke winter
Ds. Guus A.V. Fröberg

