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Bij de dienst van zondag 15 maart
Derde zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag gaat ds. F.L. Bakker uit Voorschoten bij ons voor.

OP WEG NAAR PASEN

Avondgebeden
In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond om 19.30 uur een 
avondgebed in de Bethelkerk.
Zeven keer een avondgebed over kinderen in de Bijbel, een omgekeerde wereld, 
waarin kinderen aan volwassenen tot voorbeeld gesteld worden.

Het vierde avondgebed is woensdag 18 maart
1 Samuel 16 vers 11 

David als jongste gekozen.
‘Zijn dit alle zonen die u heeft?’ vroeg hij. ‘Nee’ antwoordde Isai ’de jongste is er 
niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ 
Als jongste word je vaak over het hoofd gezien.
Woorden: Wanda Werner
Muzikale momenten: Niec Saarloos viool en Hans Treurniet, orgel

Bij de uitgang staat ieder avondgebed de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten 
in de veertigdagentijd.

The passion 
Sinds 2011 organiseert EO/KRO NCRV een groot evenement waar de laatste uren
van Jezus vertaald worden naar de huidige tijd. Voor velen een gelegenheid om 
met het verhaal van Jezus in aanraking te komen. Want dat we met kerst de 
geboorte van Jezus vieren weten de meesten nog wel, maar waarom we nu ook 
al weer Pasen vieren is met dit evenement velen weer (opnieuw) in herinnering 
geroepen.

Je kan na de dienst op witte donderdag weer naar huis gaan en daar voor de TV 
naar the Passion kijken. Je kan ook je vrienden uitnodigen om samen met 
jou in de kerk naar the Passion te kijken.

Een goede gelegenheid om het verhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te 
komen en mensen uit te nodigen voor de Paasdiensten.

++++

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand
Woensdagochtend 18 maart.
Deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend op de koffieochtend met elkaar 
te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.



Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl - tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg - tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende keren:
15 april, 20 mei, 17 juni.

Tot ziens!

LENTEMARKT 4  APRIL 2020    9 -12 uur!
Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse  "ROMMEL"-, BOEKEN - en 
PLANTJESmarkt! 
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Wil je helpen met de markt?
Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken?
Alle hulp is welkom!
Geef je op bij Corrie 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl

Ook het inleveren van b.v. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie! 

Inleveren voor de markt: 
maandag 30 maart 10-12 uur
dinsdag  31 maart 14-16 uur
woensdag 1 april 18 - 19.30 uur
donderdag 2 april 10 -12 en 14 -16 uur 
vrijdag 3 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer en een goede opbrengst.
En veel gezelligheid!!

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

Zondag 15 maart
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 16 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 17 maart
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Jonge ouders 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur
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Woensdag 18 maart
Op de koffie bij de dominee 10.30 - 12.00 uur
Lunch 12.00 uur
Basiscatechese 19.30 - 20.15 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 19 maart
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 20 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 22 maart
Bethelbijzonderdienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna: Dietrich Bonhoeffer
9 april is de dag van Bonhoeffers executie, 75 jaar geleden.
Die dag valt dit jaar op Witte Donderdag.
In de aanloop naar deze gedenkdag staat op deze plaats iedere week een gedicht
van Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef deze gedichten in gevangenschap van 1943-
1945.
De nieuwe vertaling van de gedichten is ontleend aan een mooi boekje 
‘Bonhoeffer 75’ - gedichten en gebeden in gevangenschap -. Uitgave van De 
Roos van Culemborg. (€2,- + porto; besteladres : bonhoeffer75@kpnmail.nl)

STADIA OP DE WEG NAAR DE VRIJHEID  (juli 1944)
Tucht
Ga je op weg om de vrijheid te zoeken,
leer dan vooral
zinnelijkheid en roerselen van de ziel
te beheersen,
zodat je begeerte niet nu eens hierheen,
dan weer daarheen beent.
Houd je geest en je lichaam helemaal
onder controle, kuis
en laat hen gehoorzaam zoeken naar
hun bestemming.
Niemand ervaart het mysterie der
vrijheid, behalve door tucht.

Ds. Guus A.V. Fröberg
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