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Zondag 27 september
Het is startzondag
en het is ook een Bethelbijzonderdienst
Jaarthema van de kerk, ook van de landelijke kerk is ‘het goede leven’. Landelijk 
is het thema misschien al bedacht vóór de coronatijd. Maar had daarna dit thema
naar de prullenbak moeten worden verwezen? In de voorbereiding vonden we 
van niet. Want ondanks alles wat de coronatijd bracht aan ziekte, aan dood, aan 
onrust en onzekerheid, bij alle vragen die deze tijd opriep en nog steeds oproept,
kunnen we ook een aantal goede zaken opnoemen die deze tijd ons bracht.
Daarover gaat deze dienst. Over het goede leven, ondanks alles
We lezen deze zondag 1 Koningen 19 : 9-13. 

***
Het is startzondag, maar ook een Bethelbijzonderdienst, dus is er ook weer iets 
wat de dienst weer anders maakt.

Bij deze dienst kunt u niet alleen live kijken, maar ook live erbij zijn. Herinnert u 
zich nog het digitale koffie drinken na de dienst? Elke zondag gingen we na de 
dienst via ‘zoom’ samen koffie drinken met elkaar. In deze dienst kunt u ook met
‘zoom’ erbij zijn. De Meeting ID is: 818 1107 8561
Hoe dan? U kunt DEZE LINK gebruiken. 
Of met de app de meeting ID invullen.
We kijken uit naar een bijzondere dienst, waar u thuis ook mee kunt doen.

***
Het is startzondag in een bijzondere tijd. Daarom werken aan de dienst èn de 
band  ‘Je zal het maar in huis hebben’ èn de cantorij èn Guus Korpershoek op het
orgel mee. 

***
Het is ook goed met elkaar dit seizoen te starten. Om ook in de kerk met elkaar 
het goede te leven. Dit ondanks alles, ondanks alle beperkingen die we onszelf 
noodzakelijkerwijs moeten opleggen, ondanks alle onzekerheid.
Het is goed om bij elkaar te komen, het seizoen te starten in het volle 
vertrouwen dat we deze weg niet alleen gaan, dat God met ons gaat.

Kerkdiensten in september
Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!
Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de 
Bethelkerk houden. Daar zijn wij erg blij mee. Er mogen echter niet meer dan 
100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een 
roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden. Zie hiervoor de website 
Ambacht Oost : www.ambachtoost.nl.

Ik heb geen email
Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd 
voor een kerkdienst dan kunt u bellen met:
• Kees Sterrenburg 06-49628284 of Trudie Poot 06-38065253
Zij zullen u toevoegen op de lijst. 
Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl.
Op het moment dat u aan de beurt bent om een kerkdienst bij de wonen wordt u
telefonisch door één van ons benaderd.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen aanmelden. 

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:aanmelden@ambachtoost.nl
https://us02web.zoom.us/j/81811078561


De diensten blijven we ook uitzenden via YouTube Bethelkerk Vlaardingen of 
Kerkomroep.nl.  Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op 
een later tijdstip. Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten 
terug te zien/te horen. De liturgie wordt op de website geplaatst. 

Giften
Pastor Annabell de Jong mocht € 50,- ontvangen voor de wijkkas. 
Hartelijk dank hiervoor.

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

Zondag 27 september
Dienst, startzondag 10.00 uur

Maandag 28 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Pastoraal team 10.00 uur

Dinsdag 29 september
Over de toekomst van het pastoraat 19.30 uur
Cantorij 20.15 uur

Zaterdag 3 oktober
Ouder papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur

Zondag 4 oktober
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna: 
Een gedicht dat uitnodigt tot nadenken.

komt er een dag (Miriam van Hee)

komt er een dag waarop
geen spijt meer klinkt geen
treurigheid in onze stem
in de woorden die we zeggen zoals:
vroeger wij soms toch
wanneer waartoe zoniet

komt er een dag waarop
we lachen om de dagen
die nog voor ons liggen
sprankelend vol
stadsgeluiden

dat we de dingen kunnen
noemen bij hun namen
en ze veranderen

Ds. Guus A.V. Fröberg

mailto:redactie@ambachtoost.nl

