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Zondag 8 december
Tweede advent
Op deze zondag gaat ds. Neely Kok voor.
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.

OUD PAPIER
Zaterdag 7 december staat de papiercontainer weer klaar aan de
Goudenregenstraat/hoek Boterbloemstraat voor de maandelijkse
papierinzameling. Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u uw papier en karton weer
kwijt aan de medewerkers en de 2e zaterdag van de maand bij de Windwijzer
aan de Schiedamseweg.
Tevens nog weer eens een oproep aan u allen, om zoveel mogelijk uw oud papier
naar de container te brengen. We nemen het graag van u in ontvangst en de
kerk is er blij mee!
Deze oproep geldt des temeer, omdat we om diverse redenen noodgedwongen
zijn, met onze “ophaalservice” te moeten stoppen m.i.v. januari 2020.
Dit geldt voor het gedeelte van de Bloemenwijk (Irisstraat, Tulpstraat, enz.) en
de Oranjewijk, waar dan niet meer kan worden opgehaald.
Er is wél de mogelijkheid voor een iets centralere plek in Ambacht, bij het
achterste hek van de Bethelkerk, om het daar te brengen.
Alstublieft uw papier dan wél in dozen, vuilniszakken en andere zakjes aanbieden
tussen 9.00 en 11.00 uur, waarna het ná 11.00 uur wordt afgevoerd met een
bestelbus.
Maar als het mogelijk is, het liefst direct naar de container aan de
Goudenregenstraat.
Namens OPA Ambacht-Oost
Kees Brouwer
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!!!
Giften
Ik mocht een gift van € 20,- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 8 december
Dienst, tweede advent
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 9 december
Klussen rond en in de kerk
Inleveren kerstspullen
Basiscatechese

09.00 - 12:00 uur
09.00 - 12.00 uur
19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 10 december
Inleveren kerstspullen

14.00 - 16.00 uur

Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jaar en
jongens 8-12 jaar
Cantorij
Woensdag 11 december
Inleveren kerstspullen
Avondgebed
Donderdag 12 december
Inleveren kerstspullen
Clubs: meisjes 6-10 jaar en
jongens 6-8 jaar
Glorious Touch
Vrijdag 13 december
Inleveren kerstspullen
Oefenen kinderkerstzangavond
Oefenen kinderkerstspel
Kerstmarkt
Messengers

14.30- 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
19.00 - 20.00 uur
19.30 uur
13.00 - 16.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
10.00
14.45
15.30
16.30
20.00

- 12.00 uur
- 15.30 uur
uur
- 20 uur.
- 22.00 uur

Zaterdag14 december
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Kinderkerstzang
17.00 uur
Zondag 15 december
Dienst + HA, derde advent

10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Het lied van advent (Michel van der Plas)
2e week.
Het komt, wij zien het prille
ontroerende begin.
Als wij de vrede willen.
dan trekt die bij ons in.
Ds. Guus A.V. Fröberg

