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Zondag 10 november
Komende zondag gaat ds. Wim Barendrecht uit Maassluis voor.
Deze zondag is het weer Mantelzorgzondag.
Het is goed om de mantelzorgers jaarlijks
in het zonnetje te zetten.
We geven de mantelzorgers daarom een
bloem.
Sinds 2013 is dat de gerbera!
U weet wel, die prachtige bloem, die vaak
gesteund wordt door een ijzerdraadje.
De gerbera staat voor ons symbool voor
de mens die zorg nodig heeft, het
ijzerdraadje voor de mantelzorg die steun
geeft aan een prachtige bloem.
Want hoewel je steun nodig heb, hoef je nog lang niet uitgebloeid te zijn.
Omgekeerd geldt hetzelfde.
De bloem is ook beeld van de mantelzorger zelf, die af en toe een steuntje, een
duwtje, nee draadje in de rug nodig heeft.
Opdat ook de mantelzorger blijft bloeien.
In de kerk wachten de gerbera’s om na de dienst meegenomen te worden om te
overhandigen aan een mantelzorger.
Laat duizend gerbera's bloeien.
Maaltijd met (een) Beth
Maaltijd met bezinning
13 november
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 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
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!!!
Korte terugblik gemeenteavond
We kunnen terugkijken op een geslaagde gemeenteavond over het rapport
‘Krijtstrepen’. De avond werd uitstekend geleid door Peter van Rijn. Er waren
veel vragen en kritische opmerkingen, maar alles in een positieve en
opbouwende sfeer.
De reacties worden verzameld en meegegeven aan de Algemene Kerkenraad.
Tezamen met de reacties uit de andere wijken zullen deze eerste krijtstrepen
naar we hopen veranderen in bouwtekeningen van de Protestantse Gemeente te
Vlaardingen in 2020-2030.
Ds. Guus A.V. Fröberg
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 10 november
Dienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 november
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 12 november
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jaar en
jongens 8-12 jaar
Cantorij

14.30- 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur

Woensdag 13 november
Moderamen wijkkerkenraad
Maaltijd met bezinning

16.00 uur
18.30 uur

Donderdag 14 november
Clubs: meisjes 6-10 jaar en
jongens 6-8 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 november
Oefenen kinderkerstzangavond
Oefenen kinderkerstspel
Messengers

14.45 - 15.30 uur
15.30 uur
20.00 - 22.00 uur

Zondag 17 november
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna
November is een maand van gedenken in de kerk: Allerheiligen/ Allerzielen, de
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Daarom deze maand ook gedichten rond het thema ‘gedenken’.
Sotto voce * (M. Vasalis)
Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.
Nog is het mooi, 't geraamte van een blad,
vlinderlicht rustend op de aarde,
alleen nog maar zijn wezen waard.
Maar tussen de aderen van het lijden
niets meer om u mee te verblijden:
mazen van uw afwezigheid,
bijeengehouden door wat pijn
en groter wordend met de tijd.
Arm en beschaamd zo arm te zijn.
* Sote voce (Italiaans) : met zachte, ingehouden stem.
Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT
Dierbare Bijbelwoorden 3
Gedenken
Een ander van mijn dierbare Bijbelwoorden, tevens één van kernwoorden in de
Bijbel is ‘gedenken’.
November is een maand van gedenken, daarom deze keer het Bijbelwoord
‘gedenken’.
We kunnen in onze taal nog onderscheid maken tussen gedenken, herdenken en
herinneren. Herinneren kan iets volkomen vrijblijvends zijn, het is omzien naar
het verleden en meer niet. Het kán wel gevolgen hebben.
Wanneer een misdadiger of een ander voor de rechtbank moet getuigen, maakt
het wel degelijk uit of je je iets kunt herinneren.
Herdenken is al meer dan herinneren. Herdenken is een terugkijken naar wat of
wie iets voor ons betekende.
Gedenken is van deze drie het meest omvattende woord.

In de Bijbel
Gedenken is in de Bijbel – zeker zoals we deze vanuit de traditie van Israël
kennen - een woord dat zich in drie richtingen ontvouwt: Verleden, heden en
toekomst.
‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat
slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd.’ (Ex.13:3)
Gedenken betekent: in actie komen voor de verdrukten, om de beloften ten
uitvoer te brengen. (Ex. 6:5)
In deze regel waarin de geschiedenis van de bevrijding van het joodse volk
levend wordt gehouden, wordt tegelijkertijd richting gewezen, wordt naar de
toekomst gewezen. Het is geschiedenis, een stuk collectief geheugen, dat jaar in
jaar uit levend wordt gehouden, niet uit valse sentimenten, maar om er hoop uit
te putten.
‘Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heiligt’ (Ex.20:8 [St.V.]. In de N.B.V. is
gedenken dom-weg vertaald!)
Wij gedenken deze dag. Enerzijds als een ‘herinnering’ aan het scheppen van
hemel en aarde en al wat er op is. Anderzijds als een dag om te heiligen, een
dag om hier en nu te vieren en er iets bijzonders van te maken in de levende
verwachting, ‘van der zaalgen sabbatsvreê!’ (Gezang 221:1 LB'73), voor
iedereen.
Wanneer Jozua met het volk Israël de Jordaan doortrekt worden er gedenkstenen
opgericht om de doortocht door de Jordaan, het beloofde land vast te leggen.
Het zijn stenen, dode stenen die een betekenis krijgen. Er hoort nu een verhaal
bij, dat men elkaar elke keer weer vertelt. Door dat verhaal worden het levende
stenen. Ze verwijzen naar de uittocht, de tocht door de woestijn, de doortocht
door de Jordaan en de intocht in het land van de belofte. (Joz. 4 : 1-9)
Men is elkaar dit verhaal blijven vertellen. Ook toen het niet meer mogelijk was
naar die stenen te gaan, ook toen men niet meer wist welke stenen het waren.
Overal ter wereld, in de verstrooiing bleef men elkaar het verhaal vertellen.
Gedenken van dit gebeuren was voor het volk Israël waar ook ter wereld
bevrijding, verlossing, levende hoop geworden. Het zal anders worden, eens
zullen de pogroms ophouden, eens zal de Heer ons bevrijden, een zal er geen
vervolging meer zijn. Eens zal het land der belofte geen belofte maar
werkelijkheid zijn.
Gedenken treffen we ook in het Nieuwe Testament een aantal malen aan:
Als er verwezen wordt naar de instellingswoorden, die Jezus sprak toen Hij de
maaltijd met de zijnen had en daar het brood brak en de beker nam. (o.a.
Luk.22: 19; 1 Cor.11: 24,25).
Ook hier horen we ‘gedenken’: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’. De leerlingen en
de velen na hen die zich leerlingen noemen zullen met deze woorden en gebaren
Hem en zijn werken herinneren en er hoop en daadkracht voor de toekomst uit
putten. Hem gedenken betekent dus ook: Hem als inspirerend voorbeeld zien.
Als wij de Messias en al wat Hij voor ons heeft gedaan en al Gods heilswerk, ook
in de Zoon vervat, gedenken dan is Hij tegenwoordig met alles waar Hij – ons
vooruit – is vóórgegaan. Ook wat is geschied in Hem, wordt opnieuw als realiteit
voor ons bevestigd.
Hijzelf bevestigt het in de tekenen van zijn aanwezigheid en gebrokenheid voor
ons, steeds opnieuw, ‘totdat Hij komt’.
Gedenk het verleden
Leef het heden
Vertrouw de toekomst

Abba Kovner (1918-1987)

