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Bij de dienst van zondag 9 februari
Deze zondag gaat ds. Caspar van Dorp bij ons voor.
Bethelkerk kerk-tv
Afgelopen weekend waren de eerste uitzendingen van Bethelkerk kerk-tv.
Maandenlang is door een enthousiast team hard gewerkt om dit te realiseren.
Maar nu is het zover.
Om te beginnen is het concert van de Bethel Vrouwen Zingen en de
Bethelbijzonderdienst van 2 februari er op te vinden. Vanaf nu hopen we om te
beginnen alle diensten uit te zenden.
Wilt u een dienst van de Bethelkerk meebeleven dat gaat u naar:
www.kerkomroep.nl of download de app ‘kerkomroep’.
Bij ‘Vind uw kerk’ tikt u Vlaardingen in en vervolgens op ‘Bethelkerk’.
Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!
Veertigdagenkalender
Voor de komende veertigdagentijd willen we net als vorig jaar een mooie veertig
dagen kalender maken voor en door gemeenteleden.
Dit jaar is het jaar van de verhalen voor de Bethelkerk. Wilt u een stukje van uw
verhaal met andere Bethelkerkers delen?
We gaan uit van de spreuk: ‘Kinderen hebben de toekomst.’ Nelson Mandela zei
ooit: ‘Kinderen zijn onze grootste schat. Zij zijn onze toekomst.’
Bij de avondgebeden in de veertigdagentijd kunt u komen luisteren naar
verhalen uit de bijbel over kinderen. Dan proberen we om even stil te staan en
na te denken over wat komt, waar we bang voor zijn en wat ons kan helpen om
toch verder te gaan.
Hoe keek u als kind naar de toekomst? Is die toekomst geworden zoals u hoopte/
wenste? Wat hielp u om (opnieuw) naar de toekomst te kijken?
U kunt een stukje van ongeveer 300 woorden inleveren bij Carla van Ee. Als het
kan via de mail of getypt. Graag voor woensdag 12 februari.
Mailadres: carla_vanee@hotmail.com
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 9 februari
Dienst
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 10 februari
Klussen rond en in de kerk
Basiscatechese

09.00 - 12:00 uur
19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 11 februari
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jaar en
jongens 8-12 jaar
Cantorij

14.30- 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 uur

Donderdag 13 februari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en
jongens 6-8 jaar
Glorious Touch
Avond over Tomás Halík

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 uur

Vrijdag 14 februari
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zondag 16 februari
Dienst

10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Van de vroeger zeer bekende dominee J.J. Buskes (1899-1980) is de uitspraak
‘Gods rekenkunst is niet gelijk aan des mensen rekenkunde’.
Valt het volgende gedicht van Jos van Hest onder de rekenkunde of de
rekenkunst?
Tel de sterren van een zomernacht.
Tel er je geboortedatum bij op.
Plus je telefoonnummer.
En het nummer van je paspoort.
Deel dat getal door je gewicht in ponden.
Tel uit je winst!
Je mag er zijn.
Ds. Guus A.V. Fröberg

