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Zondag 1 september
KERKTERRAS
10.30 uur op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark een
oecumenische kerkdienst. Oranjepark (ingang Julianasingel).
Bij slechts weer - het zie er nu, maandag 26-8 goed uit - is er dienst in de Grote
Kerk, (let daarvoor op mails, aankondigingen op website en social media).
Tot zondag!

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK op 8 september
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

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.
Opgave tot 10 september.
Bij de ingang/uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven ter bestrijding van de
kosten van BBQ.
Van harte uitgenodigd.
Startzondag zondag 15 september
Deze zondag is een bijzondere zondag.
Jaarthema is ‘een goed verhaal’.
We willen daarom starten met het verhaal van David en Goliat. Dit verhaal staat
in de top-vijf van bekendste en meest geliefde bijbelverhalen.
Het is niet alleen een spannende geschiedenis, het is ook een prachtig verhaal.
In deze dienst verwelkomen we Annabell de Jong als nieuwe kerkelijk werker.
In deze dienst willen we tevens Ed Saarloos bedanken voor deze vele jaren dat
hij de cantorij heeft geleid.
Aan de dienst werkt de cantorij mee, dit keer voor het eerst onder leiding van
Niec Saarloos.
ds. Guus A.V. Fröberg
Welkom aan mijn nieuwe collega Annabell de Jong
Na een vacaturetijd van vier maanden - een in de kerk ongekend korte tijd - ben
ik blij dat Annabell de Jong per 1 september haar werkzaamheden aanvangt als
nieuwe kerkelijk werker.
Annabell zal in het pastoraat de zorg voor wijksectie 1 (Oostwijk + voorkeurleden
uit het centrum) en wijksectie 4 (Ambacht Zuid + voorkeurleden uit Holy Zuid)
op zich nemen. Tevens zal zij samen met mij de gesprekskring Jonge Ouders
gaan coördineren. Verder zullen wij soms samenwerken dienst leiden en zal zij
zelf diensten leiden.
In de dienst van 15 september, de startzondag zal zij als kerkelijk werker
bevestigd worden.
We hopen en vertrouwen beiden op een goede samenwerking.
Welkom ook aan de nieuwe cantor Niec Saarloos
Niec is half augustus met groot enthousiasme begonnen als cantor van de
cantorij van de Bethelkerk.
Niec van harte welkom. Dat je de lofzang gaande mag houden.
Met elkaar Annabell, Niec, Guus Korpershoek, Hans Treurniet, Frouwke Vermaat
en u allen hopen we er met elkaar weer een geïnspireerd en inspirerend seizoen
van te maken.
Guus Fröberg

Giften
Deze dagen 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 1 september
Kerkterras

10.30 uur

Maandag 2 september
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 3 september
Ouderensoos
Cantorij

14.30 -16.30 uur
20.30 uur

Woensdag 4 september
Moderamen Wijkkerkenraad

19.30 uur

Donderdag 5 september
Repetitie Glorious Touch

20.00 uur

Vrijdag 6 september
Repetitie Messengers

20.00 uur

Zaterdag 7 september
Oud papier Goudenregenstraat

09.00 - 12.00 uur

Zondag 8 september
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Zonder liefde ben je nergens (Karel Eykman)
–
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
–
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

–
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.
–
Ds. Guus A.V. Fröberg

