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Zondag 1 december
Eerste advent
In de weken van advent van lezen we uit de profeet Micha, één van de ‘kleine 
profeten’.
Micha leefde in de tijd van de koningen Jotam, Achaz en Hizkia, zo’n 
zevenhonderd jaar voor Christus, de tijd waarin ook Jesaja optrad.
Micha komt uit het plaatsje Moreset en profeteert onder ander in Jeruzalem. 
Hij is iemand van het platteland die in de grote stad God woord komt 
verkondigen.
Micha 2 biedt wat we ook verder bij de profeet vinden: onheilswoorden (1-5) 
gevolgd door heilsprofetie In het tweede deel (6-11) verzetten mensen zich 
tegen deze onheilswoorden en in het slot (12,13) klinkt een hoopvol visioen.
In de evangelielezing - Matteüs 24 : 32-44 - klinkt hetzelfde anders: naderend 
onheil enerzijds en verwachting, hoop anderzijds. Wees waakzaam!

Deze zondag staat de Wereldwinkel met een stand, staan Ellen en Kees Haas er 
met hun overheerlijke jam en is Amnesty er met een stand voor de 
handtekeningenactie en een stand voor verkoop van kaarsen en kaarten e.d..

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 1 december a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar
voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren. 
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het 
weekend opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking
Jos van den Boogert 

Een goed verhaal aflevering 3: Van advent naar Kerst
Mis het niet.

Zondag 1 december komt alweer de derde aflevering van he goede verhaal over 
onze wijkgemeente uit. Over de tijd van advent, vier zondagen op weg naar 
kerstmis. Vier zondagen een liturgische schikking en vier kaarsen om de tijd te 
markeren. Tussen die zondagen in zijn heel veel mensen inactief. U 1eest erover 
in deze derde aflevering.

Van de afleveringen 1 en 2 zijn nog enkele exemplaren in de kerk beschikbaar.

Adventsvesper 11 december 19.30 uur
De vrouw van Lot: ‘Naar men zegt keek ik om uit nieuwsgierigheid’
een gedicht van Wislawa Szymborska.

Een half uur stilstaan bij verhalen van vrouwen in de Bijbel die moeten vluchten, 
moeten leven in ballingschap en zich verbinden aan hun nieuwe bestaan. Een 
half uur met poëzie. Lezingen, gebed. Muzikaal ondersteund door Ad de Hek, 
mondharmonica en Guus Korpershoek, orgel.

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!!!

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

Zondag 1 december
Dienst, eerste advent 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 2 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 3 december
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 19.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 4 december
Bijbelkring 10.30 uur

Donderdag 5 december
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 6 december
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Oefenen kinderkerstspel 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

https://www.stichtingsparkle.nl/
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Zaterdag 7 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 8 december
Dienst, tweede advent 10.00 uur

Voor deze week en daarna:

Het lied van advent (Michel van der Plas)
1e week

Het komt, het zal er komen,
zoals het is voorzegd:
het rijk van onze dromen;
de paden worden recht.

Ds. Guus A.V. Fröberg
______________________________________________________________

Taizéviering
1 december
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan het Taizégebed wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 
18.55 uur met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering 
zingen, instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te 
drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende vieringen zijn 2 februari en 5 april.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl. 
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