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Zondag 13 oktober
Deze zondag gaat ds. Freek Bakker uit Voorschoten bij ons voor.

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Woensdagochtend 16 oktober.
Deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend op de koffieochtend met elkaar 
te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is van 
10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!
Volgende keer: woensdag 20 november

De spiritualiteit van Tomáš Halík
Tomáš Halík is een belangrijk, spraakmakende theoloog van deze tijd. Hij is 
hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. 
In Nederland brak hij door met het boek ‘Geduld met God’, gevolgd door boeken 
als ‘De nacht van de biechtvader’ , ‘Ik wil dat jij bent’ en ’Raak de wonden aan’
Halíks boeken, bestaan uit artikelen die min of meer thematisch zijn geordend. 
Halík is in gesprek met Bijbelteksten, dat allereerst, maar daarnaast met 
klassieke en moderne theologen en filosofen.
Zijn beschouwingen hebben een grote spirituele diepgang die uitnodigt tot 
gesprek, tot reflectie. Halík leidt je in in de diepten van het christelijke 
spiritualiteit zonder definitieve antwoorden of laatste oordelen, maar met een 
opmerkelijke gevoeligheid voor de vragen van deze tijd.
Tomáš Halík is een bruggenbouwer tussen geloof en scepsis, tussen christelijke 
zingeving en een atheïstische levensbeschouwing, tussen traditie en moderniteit.
Tijd om met elkaar en met zijn werk in gesprek te gaan.

De vier avonden worden gehouden op donderdagavond
17 oktober, 21 november, 16 januari en 13 februari
Tijd: van 20.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

 tel. 4348433;  e-mail: predikant@ambachtoost.nl.

Gemeenteavond woensdag 30 oktober
Woensdagavond 30 oktober, 20 uur is er voor de wijkgemeente Ambacht-Oost 
een gemeenteavond over het rapport ‘EERSTE KRIJTSTREPEN voor de
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Protestantse Gemeente te Vlaardingen van 2020 tot 2030’. Een rapport 
besproken en goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad en ter bespreking 
gegeven in de wijkgemeenten. Het rapport gaat over de toekomst van de 
Protestantse Gemeente te Vlaardingen en geeft daarvoor de eerste krijtstrepen, 
niet meer en niet minder.
Het rapport staat op de website : www.ambachtoost.nl en zal in de kerk liggen.
Woensdagavond 30 oktober, 20.00 uur in de Bethelkerk.

Van harte uitgenodigd!

KINDERKERSTZANGAVOND
Hallo allemaal,
Net als voorgaande jaren organiseren we weer een KINDERKERSTZANGAVOND.
In de Bethelkerk op zaterdag 14 december, aanvang 18.30 uur.
Kinderen vanaf 6 jaar van harte welkom.
(voor broertje/zusje en heel enthousiaste  jongere kinderen in overleg!)
Dit jaar wordt het koor geleid door juf Roosje Slooter.

We beginnen met oefenen op vrijdag 1 november 14.45-15.30 uur
Voor iets te drinken wordt gezorgd....

Vind je het leuk om (weer) mee te doen?
Geef je op bij Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl
of Corrie Vellekoop tel.4347575.

Tot ziens 1 november!

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

Zondag 13 oktober
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 14 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 15 oktober
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 16.00 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

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

Woensdag 16 oktober
Koffiochtend 10.30 uur
Lunch 12.00 uur

Donderdag 17 oktober 
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Kring Tomas Halik 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
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Vrijdag 18 oktober
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 20 oktober
Dienst+ HA 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Te leven en dat leven te vergeten

Te leven en dat leven te vergeten
met zijn gedonderjaag en doe-maar-dik
voorgoed verstrikt geraakt in eigen ik
en toch weer kleren aan en toch weer eten.

En in het hoofd een weggedreven weten
en in de ogen die verdwaalde blik
van vaag verbazen, van onvaste schrik
om wie er op bezoek zijn, hoe die heten.

Zij die hun namen kennen schuiven aan
en zitten daar van levenslust te blaken.
De zinnen die op de repeatknop staan

proberen ze welwillend af te maken.
Een kus voordat ze weer naar buiten gaan.
Zo vluchtig even een bestaan aanraken.

Joke van Leeuwen

uit: DICHTER. Nr. 13 Te leven en dat leven te vergeten

Gedichtenbundel DICHTER Nr.13
Uitgever PLINT en Alzheimer Nederland | www.dementie.nl maakten samen de 
gedichtenbundel DICHTER Nr.13 ‘Te leven en dat leven te vergeten’. 
Een bundel met prachtige gedichten over de verwarring, het verlangen en het 
loslaten bij dementie. Verwoord zoals alleen dichters dat kunnen.
Je kunt de bundel nu bestellen voor € 6.50 excl. verzendkosten via www.plint.nl.

Ds. Guus A.V. Fröberg
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