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Zondag 8 september
Deze zondag gaat Erik Boet uit Dordrecht voor.
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK op 8 september
Wij vragen u weer mee te willen 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.
VOORUITBLIK 1
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 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
***

Vooruitblik 2
Zondag 22 september
is er een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. 9.30 uur!!
In de Lucaskerk.

Vooruitblik 3
Zondag 29 september
Kerkproeverij
De jaarlijkse actie Kerkproeverij is een landelijke campagne die kerken de
gelegenheid biedt mensen vrijblijvend uit te nodigen voor een kerkdienst.
Een zondag in het jaar waarop gemeenteleden hun buren, vrienden, kennissen,
collega’s kunnen uitnodigen een keer met hen mee te gaan.
Een gastvrije zondag kortom.
In deze dienst wordt Peter Jan Kik aan de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
verbonden als jeugdwerker.
Terugblik kerkterras
We mogen terugkijken op een mooie 4e kerkterrasviering. Het was een
geïnspireerde en inspirerende bijeenkomst van mensen uit vele kerken in
Vlaardingen.
De opkomst was groot en het weer werkte mee. De kerkterrasviering werd
gehouden tegen een decor van een echt Hollandse lucht, een afwisseling van
wolkenpartijen, soms wat dreigende wolken en dan weer de zonnestralen die
alles in een ander licht stelde.
Er werden mooie, inspirerende woorden gesproken en gebeden en er werd
prachtig gemusiceerd door de band van het Leger des Heils en de band van de
Kerk van de kerk van de Nazarener. En natuurlijk was er het koor o.l.v. Jaap
van Toor dat prachtig zong.
En dat kon allemaal dankzij de inzet van veel, heel veel vrijwilligers, uit de
diverse kerken.
Geweldig dat het thema ‘Je bent niet alleen’ ook zo handen en voeten kreeg.
Je bent niet alleen, we zijn met meerdere kerken, met veel mensen die elkaar
weten te inspireren, die zich gedragen weten door de Geest van God.
De opbrengst van de collecte voor de stichting Edukans - na telling door het
kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen - is € 3.141,20.
Een mooi bedrag waar heel veel kinderen mee geholpen zijn.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 8 september
Dienst

10.00 uur

Maandag 9 september
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12.00 uur

Dinsdag 10 september
Ouderensoos
Cantorij

14.30 -16.30 uur
20.30 uur

Donderdag 12 september
Repetitie Glorious Touch

20.00 uur

Vrijdag 13 september
Repetitie Messengers

20.00 uur

Zaterdag 14 september
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Bethel BBQ
16.30
Zondag 15 september
Dienst (Startzondag)

10.00 uur

Voor deze week en daarna
Na de vakantie is het goed het seizoen ‘vragenderwijs’ te beginnen
Vragenderwijs

Guillaume van der Graft

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel
–
Ds. Guus A.V. Fröberg

