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Bij de dienst van 2 februari
Thema van deze Bethelbijzonderdienst is ‘Dromen’
We dromen allemaal. De meeste dromen vergeten we. Sommige - flarden van - 
dromen blijven ons bij. Je hebt heerlijke en angstige dromen, nachtmerries 
soms. Er zijn mensen die proberen een betekenis te ontlenen aan hun dromen. 
Wat betekent deze droom voor mijn Leven. Of sterker:  wat zegt deze droom 
over mijn toekomst. De psychoanalytici Freud en Jung hebben de voor velen 
wetenschappelijke basis gelegd van het duiden van dromen.
Maar dat kwam al veel eerder voor. Het uitleggen van dromen is van alle tijden.
In de Bijbel vinden we daar vele voorbeelden van. Zo is er Jozef, de 
meesterdromer en later dromenuitlegger aan het hof van de farao. 
Eén van die dromen van de Farao, over de zeven vette koeien en de zeven 
magere koeien speelt een rol in de dienst. (Gen. 41: 1-36)
Tenslotte heb je de machtige profetische dromen zoals van Martin Luther King
‘I Have a Dream’. Een redevoering die hij op 28 augustus 1963 voor het Lincoln 
Memorial in Washington D.C. De woorden van King inspireerden niet alleen de 
bezoekers ter plekke, maar ook elders in de wereld tot op de dag van vandaag.

Aan de dienst werken Guus Korpershoek, Bert van der Meer en Kees 
Nieuwstraten muzikaal mee.

Ook deze zondag zijn de stands van Ellen en Kees Haas die jam verkopen, 
Amnesty en de wereldwinkel weer in de Glazen Zaal.

Van harte welkom!

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Zondag staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze 
maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree  in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het 
weekend opgehaald.
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor de medewerking! 
                                                           
Informatie: Jos van den Boogert 

Bijbelkring 5 februari, 10. 30 uur
We vervolgen onze lezing uit het boek 1 Samuël. 
Van harte welkom.

Giften
Els Koevoet ontving € 15,-  voor de bloemengroet en ik mocht een gift van 
€ 20,- ontvangen voor de wijkkas.
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

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

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Zondag 2 februari
Dienst (Bethel-bijzonder) 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 3 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 4 februari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 5 februari
Bijbelkring 10.30 uur

Donderdag 6 februari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 7 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 9 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein 8.30 uur

Zondag 9 februari
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Omdat het in de Bethelbijzonderdienst van deze zondag over dromen gaat en ter 
nagedachtenis aan Aart Staartjes het volgende lied:

Niet huilen, hoor, als strakjes de TV wordt uitgezet.
Je kunt ook filmpjes kijken
uitgestrekt in bed.
Daar heb je niks voor nodig
alleen je eigen kop.
Want daarin zitten dromen, daar kan weinig tegen op.

Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd,
zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.

Daarboven is een piepklein bioscoopje ingericht.
Je kunt er filmpjes kijken
met je ogen dicht.
Nooit weet je van te voren wat of je hoofd verzint.
Sluit allebei je ogen en de voorstelling begint…



Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd,
zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.

Welterusten schuif je zorgen straks opzij
en droom maar lekker, droom maar lekker - over mij

Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd,
zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.

Zo mooi 
zo mooi
dat je je ogen niet gelooft.
Duizend dromen door je hoofd….

Ds. Guus A.V. Fröberg

________________________________________________________________

Taizéviering
2 februari
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 wordt het stil in de kerk om te beginnen.
(Deze keer geen repetitie vooraf.)

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 viering is 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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