WIJKBERICHT 9 december 2019 – jrg. 18 nr. 43
Zondag 15 december
Derde advent
We vervolgen deze zondag onze lezing uit het boek Micha. Dit keer hoofdstuk 6 :
1-8.
Om te vertellen wat er mis is gebruikt Micha de vorm van een ‘rechtsgeding’. Een
rechtszaak tussen God en zijn volk, waarbij God de aanklager. De heuvels en
bergen worden opgeroepen als getuigen.
Een rechtszaak, dat thema moet ons mensen aanspreken. Want we zijn in een
cultuur terecht gekomen, waarin we steeds minder vertrouwen hebben in
overleg, bemiddeling, gesprek, (politiek) debat en (politieke) afspraken en ons
steeds vaker melden bij de rechtbank om dat oordeel te vellen, waartoe we met
elkaar in alle redelijkheid niet meer toe in staat zijn.
Zie ‘de Rijdende rechter’ en het langs juridische afdwingen van het milieubeleid
van de regering.
We zijn halverwege advent. De zondag dat alles wat lichter is. Paars kleurt roze.
En midden op de weg van advent krijgen we deze machtige leefregel van de
profeet Micha aangereikt: "recht doen, trouw betrachten en bescheiden te
wandelen met God."
Woorden om mee op weg te gaan.
Daarnaast lezen we Matteüs 22: 34-40, het grote gebod.
Deze zondag delen we brood en wijn, vieren we de Maaltijd van de Heer.
Uitnodiging kerstviering
Wij nodigen u graag uit op dinsdag 17 december, samen met de ouderensoos,
voor de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is van 11 tot 12
uur.
Er is samenzang, solozang van Annemieke Storm met begeleiding van orgel en
piano van Guus en Ria Korpershoek en een korte meditatie wordt gedaan door
onze Pastor Annabell de Jong.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal.
Alle gemeenteleden, ook uit andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry van Wijk: Tel. 4341195.
Actie Jeugdkerk
Beste mensen,
In deze maand wordt ook door de jongeren van de jeugdkerk van Holy en Bethel
weer druk gewerkt aan een goede doelen actie.
Daarom zijn ze de afgelopen 2 weken in de kerk gesignaleerd.
Op de zondagen voor de kerst zullen ze, na de dienst, hun eigen gemaakte
producten verkopen.
15 december in het Kerkcentrum Holy,
22 december in de Bethelkerk.
Houd u er alvast rekening mee?
De opbrengst gaat dit jaar naar jongeren in armoede en de laatste wens actie
van het zonnehuis.
We hopen daarom op een mooie opbrengst.
11+ Holy en Jeugdkerk Bethelkerk

Wij gedenken Puck Wijnhorst-van der Meer
Op woensdag 27 november is Puck Wijnhorst in de leeftijd van 79 jaar na zware
laatste weken overleden.
Zij werd geboren 14 juli 1940 geboren en overleed in Hospice de Margriet, waar
ze de laatste weken verbleef en liefdevol werd verzorgd en omringd door haar
kinderen.
Zij is geboren in Friesland en kwam via Den Helder naar Vlaardingen, waar zij
trouwde en een gezin kreeg. Een groot verdriet kwam in haar leven toen haar
man op zijn veertigste door een tragisch verkeersongeluk om het leven kwam.
Puck was een kerkelijk meelevende vrouw. Ze was jarenlang leidster van de soos
van de Emmauskerk en later trouw bezoeker van de soos in de Bethelkerk. Ze
hield van zingen en zong in de cantorij van de Emmauskerk o.l.v. Guus
Korpershoek.
De dankdienst voor het leven van Puck Wijnhorst voorafgaande aan de
begrafenis vond woensdag 4 december plaats in de Aula van de begraafplaats
Holy. Wij gedachten haar o.a. door de psalmen te zingen waar zij van hield, door
de woorden uit psalm 146, de trouwtekst te lezen en door persoonlijke
herinneringen van kinderen en kleinkinderen.
Aansluitend was de begrafenis Holy.
Wij zijn in gedachten en gebeden bij de kinderen, kleinkinderen en familie.
ds. Guus A.V. Fröberg
Wij gedenken Leen Vonk
Leen Vonk overleed donderdag 28 november in de leeftijd van 90 jaar.
Hij werd geboren in Vlaardingen. Hij trouwde met Helga Vos en na haar
overlijden hervond hij het geluk in een relatie met Corrie Ploeg. Zij overleed in
2015. Leens krachten namen af hij verhuisde eind oktober dit jaar naar
Vaartland waar hij overleed.
Hij werkte bij de Twentse bank en bij de SHELL.
Het geloof, de kerk, de Immanuëlkerk, later Emmauskerk speelde in zijn leven
een grote rol.
De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 6 december in de aula van de
begraafplaats Holy.
De crematie heeft op een later tijdstip plaatsgevonden
Wij zijn in gedachten en gebeden zijn met de kinderen, kleinkinderen en familie.
ds. Guus A.V. Fröberg
Wij gedenken Aat Hoogendijk
Op 6 december in de leeftijd van 85 jaar is Aat Hoogendijk na een lang en
gelukkig leven overleden.
De dankdienst voor het leven van Aat Hoogendijk voorafgaande de begrafenis is
in de Bethelkerk op zaterdag 14 december om 11. 00 uur.
Aansluitend is de begrafenis op begraafplaats Emaus.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Bethelkerk.
Wij zijn in onze gedachten en de gebeden bij Nellie, dochters Marjon en Helen en
kleinzoon Arnell en kleindochter Zoë.
Een uitgebreider bericht zal in de volgende ‘Onderweg’ staan.
Wijkdiaconie
Afgelopen zondag 8 december ontvingen wij van u via de bloemenpot € 55,47.

In de afgelopen maand mocht de wijkdiaconie op de rekening vijf giften
ontvangen totaal € 187,00. Voor de Voedselbank ontving ik een gift van € 10,00.
Een ieder hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maand.
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.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 15 december
Dienst, derde advent
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 16 december
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 17 december
Kerstviering Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jaar en
jongens 8-12 jaar
Cantorij
Donderdag 19 december
Clubs: meisjes 6-10 jaar en
jongens 6-8 jaar
Glorious Touch
Vrijdag 20 december
Kerstconcert Messengers
Zondag 22 december
Dienst, vierde advent

11.00- 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Het lied van advent (Michel van der Plas)
3e week.
Zo wordt het toch nog waarheid,
het oude visioen.
De vrede komt tot klaarheid
als wij de vrede doen.
Ds. Guus A.V. Fröberg

