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Zondag 27 oktober
Mensen hebben vaak de neiging om zichzelf met anderen te vergelijken. Ben ik 
beter of is die ander beter, ben ik meer geslaagd of minder geslaagd dan die 
ander? Sommigen zullen zichzelf altijd beter vinden dan anderen. Daarentegen 
ziet een grote groep mensen met een minder groot ego zichzelf vaak als 
minderwaardig vergeleken bij anderen.
In beide gevallen zien mensen niet, dat ze van God uit gezien, mogen zijn wie ze
zijn: mens naar zijn beeld en gelijkenis
Daarover gaat ‘de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar’. (Lucas 18 : 9-14) 
omdat er vandaag gedoopt wordt lezen we door tot en met vers 17.
De eerste lezing is Jesaja 58 : 3-9a, over het vasten.

In deze dienst wordt de doop bediend aan Kaan Alpagül, zoon van Renée en 
Ayhan Alpagül en broertje van Issa.

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 ligt in de kerk.
Woensdagavond 30 oktober, 20.00 uur in de Bethelkerk.

Van harte uitgenodigd!

KERK-TV
Op dit moment kunnen gemeenteleden die 
niet (meer) in staat zijn om naar de kerk te 
gaan de dienst volgen via kerkradio. Maar als
je alleen het geluid hoort mis je toch het 
beeld dat erbij hoort.
Binnenkort wordt er vanuit de Bethelkerk 
kerk-tv geïntroduceerd. Via kerkomroep.nl is 
het mogelijk om de dienst live met beeld te 
volgen. De diensten blijven ongeveer 3 
maanden beschikbaar zodat u deze ook op 
een later tijdstip kunt bekijken, ongeacht 
waar u bent. Dus zelfs als u op vakantie in 
het buitenland bent, kunt u een dienst 
volgen.
Om uitleg te geven hoe kerk-tv in zijn werk zal 
gaat en om al uw vragen te beantwoorden 

nodigen wij u van harte uit op zaterdagmiddag 2 november om 15.00 uur in de 
Bethelkerk. 
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

http://www.ambachtoost.nl/


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.
En op de markt zelf!

DE INLEVERTIJDEN VOOR KERSTSPULLEN EN POST ZIJN:
Maandag 9 december 9-12 uur, dinsdag 10 december 14-16 uur, woensdag 11 
december 19-20 uur, donderdag 12 december 13-16 uur en vrijdag 13 december
10-12 uur.
Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of bakken bijvoorbeeld 
ijzerkoekjes of kerstkoekjes? Of iets lekkers bij de koffie? 
Alles is welkom........... meld dit dan even bij Corrie Vellekoop 4347575 of 
Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl.
We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER 
opbrengst!!!

KINDERKERSTZANGAVOND
Zaterdag 14 december om ! 17.00 uur
Hallo allemaal,
Net als voorgaande jaren organiseren we weer een KINDERKERSTZANGAVOND.
In de Bethelkerk op zaterdag 14 december, aanvang 17.00 uur. (Nb. de tijd is 
veranderd)
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!

Giften
Diny Zuidgeest ontving een gift van € 50, - voor de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijk dank.

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

Zondag 27 oktober
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
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Maandag 28 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 29 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 30 oktober
Gemeenteavond 20.00 uur

Donderdag 31 oktober 
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 1 november
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 2 november
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 -12.00 uur
Info Kerk-TV 15.00 uur

Zondag 3 november
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

De farizeeër en de tollenaar   (Nel Benschop)

Hij stond zo klein, verloren in de tempel;
die ander stond zo breed en groot vooraan.
Zijn voeten durfden nauwelijks de drempel
van ’t heiligdom van Jaweh overgaan:
Want Hij, de God der vaderen, was heilig,
en hij, de tollenaar, had zoveel kwaad gedaan;
de farizeeër niet, dus die kon veilig
voor toorn en straf bij God naar binnen gaan.

Hij durfde nauwelijks zijn handen op te heffen,
begon zich, vol van schaamte, op de borst te slaan:
“Wees mij genadig Heer, laat mij Uw toorn niet treffen,
zie mij als een verloor’ne voor u staan!”
De farizeeër hield zijn handen hoog geheven,
hij stond rechtop en dankte voor zijn deugd;
maar zijn gebed is in zijn mond gebleven –
dat van de tollenaar steeg op en heeft God zeer verheugd.

Ds. Guus A.V. Fröberg


