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Zondag 20 oktober
Deze maand is het 65 jaar geleden dat ik in het Zeeuwse Heinkenszand mijn 
loopbaan als predikant begon. De kerkenraad heeft mijn verzoek om ter 
herinnering daaraan in de kerkdienst te mogen voorgaan ingewilligd en  mij voor 
aanstaande zondag de verkondiging toevertrouwd.
Het leesrooster geeft Genesis 32 : 23 - 32 aan, dus heb ik me in dat verhaal  
verdiept.
Hopelijk raakt het ons allen.
H.J. Kouwenhoven

In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer en aan de dienst werken mee 
de cantorij en organist Guus Korpershoek.
Voorgangers zijn ds. H.J. Kouwenhoven en ds. Guus A.V. Fröberg

POMPOENVERKOOP 2019
Zondag 20 okt. bieden Else en ik u na de dienst pompoenen aan, onder 
voorbehoud dat het weer een beetje meewerkt om ze tijdig te oogsten.
Mijn tante, die vele jaren met genoegen een deel van haar tuin beschikbaar 
stelde om die pompoenen te kweken, is dit jaar overleden. Daarom is dit het 
laatste jaar dat we u deze mooie, lekkere en gezonde vruchten aan kunnen 
bieden.
Daarna gaan wij met pensioen!
Ook deze keer zijn ze er in alle soorten en maten, ook een paar hele grote.
Als meenemen een bezwaar is, brengen we ze na de verkoop bij u thuis.
Hans van der Gaag, tel. 4356832

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
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!

KERSTMARKT 13 december 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt van 16.30 tot 20 uur.
Een gezellige markt met iets te eten en te drinken, erwtensoep, tosti’s en 
oliebollen!
De opbrengst krijgt weer een goede bestemming, dit keer heel dichtbij
‘SPARKLE’, dagopvang voor (jong)volwassenen met een beperking, Burg. 
Bordesplein Vlaardingen. 
Voor meer informatie: www.stichtingsparkle.nl.
Dus ruim je kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel.
Met uw overtollige kerstspullen maakt u andere mensen weer blij.
Ook bezorgen we in samenwerking met C.W.O. weer kerstpost met bestemming
VLAARDINGEN voor € 0,40.

http://www.ambachtoost.nl/
https://www.stichtingsparkle.nl/


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!

Wijkdiaconie
Na de dienst van afgelopen zondag 13 oktober zijn we blij verrast met de 
opbrengst van de bloemenpot € 92,35. Via mevrouw Zuidgeest een gift van 
€ 50,00 . En op de rekening twee giften van € 100,00 en van € 12,00.
Hiervoor heel hartelijk dank.

Naar de Stichting Vrienden van Philadelphia in Amersfoort en naar de Stichting 
Vrienden van De Hoop in Dordrecht is door de wijkdiaconie een gift overgemaakt.
Met een gift op rek.nr.  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. 
Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de 
wijkcontactpersonen.

Giften
Deze week mocht ik een gift van € 10, - en een van € 50, - ontvangen voor de 
wijkkas.
Waarvoor onze hartelijk dank.

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

Zondag 20 oktober
Dienst+ HA 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 21 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 22 oktober
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 24 oktober 
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Vrijdag 25 oktober
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 27 oktober
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 19.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl
mailto:j.wilt1@chello.nl


Voor deze week en daarna

Brandend braambos (Elisabeth Barrett Browning [1806-1861])

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


