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Zondag 22 september
Oecumenische viering in het kader van de vredesweek
Thema is ‘Over grenzen’

In de Lucaskerk, Hoogstraat 26, 
Aanvangstijd dienst : 9.30 uur

Voorgangers pastor Henri Egging en ds. Guus A. V. Fröberg
Medewerking van de cantorij van de Bethelkerk o.l.v. Niec Saarloos en van 
organist Hans Treurniet.

VOORUITBLIK 
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.

Maaltijd met (een) Beth
Maaltijd met bezinning

Een nieuw seizoen, een nieuw initiatief.
Dit seizoen willen we starten met een maaltijd met aansluitend een goed uur 
bezinning.
Iedere keer wordt er een maaltijd gekookt, waarna er een gesprek over een 
onderwerp is.

Gespreksonderwerp van de eerste avond: ‘God ontmoeten.’

Natuurlijk één onverwachte gast aan tafel is altijd welkom, maar het is wel 
handig om je van te voren om je op te geven bij: Carla/Guus? 

Waar: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen.
Tijd: Vanaf 18.00 uur, 18.30 uur de maaltijd, koffie of thee en daaropvolgend 
rond 20.00 uur de bezinning.
Data: woensdag 9 oktober, 13 november, 22 januari en 19 februari.

Opgave: ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl.

Carla van Ee, ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong

TERUGBLIK
Jeugdkerk
Vandaag, op startzondag,  is jeugdkerk, met een leuk stel jongeren,  ook gestart 
met haar 'reis'. Met de boot. 
Zoals de overstappers in juni in de kerk zijn overgevaren zo zijn we vandaag met
elkaar letterlijk de boot in gegaan.
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Een heerlijk relaxte 
manier om elkaar te 
leren kennen.  We 
hebben een picknick 
gehouden op één van de 
eilandjes. Zitten kletsen 
over van alles en nog 
wat en een 'wie ben ik' 
en 'wat ben ik' spel 
gedaan. ( tip van Laura!)
We waren ruim op tijd 
weer terug. 

Zondag 6 oktober is de 
volgende jeugdkerk. 
Tot dan!! 

Ps. We zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding. Om ons team(-pje) te 
versterken. Door toenemende werkzaamheden van de huidige leiding zou 
aanvulling echt heel fijn zijn.
Wil je meer info of je aanmelden?  Dat kan via molly70@kpnmail.nl.

Startzondag
We mogen terugkijken op een feestelijk dienst waarin Annabell de Jong werd 
bevestigd tot ouderling-kerkelijk werker en we Ed Saarloos met een lied, met 
woorden, bloemen en een speld met de letter Beth bedankten voor zijn werk  
voor de kerk.
Fijn dat we dit alles met zovelen konden delen.
De dag daarvoor hebben met een grote groep gemeenteleden een gezellige 
barbecue gehad, waarbij we de eersten verhalen hoorden van een seizoen waarin
een ‘goed verhaal’ hopelijk vele malen verteld mag worden. Dank aan de 
organisatoren van de barbecue.

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

Zondag 22 september
Oecumenische viering 
in de H. Lucaskerk 09.30 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 23 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 24 september
Ouderensoos, Jofel a/d Plas 14.30-  16.00 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 25 september
Wijkkerkenraad 20.00 uur
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Donderdag 26 september 
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 27 september
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 29 september
Dienst (Kerkproeverij) 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Voor deze week en daarna
De vredesweek is begonnen.

De vrede kruipt over de grond,
heeft zijn beloftes laten vallen in het donker,
in het stof,
zoete beloftes
en nu mist hij ook nog zijn stok
en zijn lankmoedigheid -
mierencolonnes,
mieren dictators voorop,
mierenvaandels, mierentrompetten,
vreedzaam zullen zijn opmarcheren en 
vredelievend
over de vrede klimmen -

Buiten staat de oorlog: 
zal hij aankloppen,
zal hij eerst nog wat treuzelen
of zal hij doorlopen, een andere keer
terugkomen

een bloedig wolkje boven zijn hoofd

Toon Tellegen

Ds. Guus A.V. Fröberg


