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Over de diensten met ingang van 6 februari 2022
Voor de komende diensten kunnen we - de anderhalve meter norm in stand
houdend – ruim honderd mensen ontvangen.
Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook
al bent u gevaccineerd en hebt u de boosterprik gehad! Men kan het virus nog
steeds doorgeven.
Deze regels gelden nog steeds:
Houd 1½ meter afstand
Draag een mondmasker
Desinfecteer altijd de handen.
Neem uw jas mee de kerkzaal in.
Geen handen geven na de dienst.
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand
positief getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven
wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan
gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.
Daartoe ligt er een namenlijst bij de ingang die door leden van de welkomst
commissie worden bij gehouden.
De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door.
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te vieren.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Heleen Horsman, scriba.

Zondag 20 februari
Wij lezen deze zondag Lucas 6 : 27-38.
Dit is een deel uit de rede zoals de evangelist Lucas deze heeft weergegeven, de
zogenaamde ‘veldrede’.
Deze ‘veldrede’ van Jezus geeft illustraties van de andere mogelijkheid.
Het is geen maat, maar óvermaat, geen vergaande maar veel verdergaande,
grensoverschrijdende dingen, ludiek en royaal. Royaal wil zeggen: koninklijk,
verheven boven de kleinburgerlijke en vaak onmisbare afspraken van onze
weegschaalcultuur. Jezus preekt hier de barmhartigheid en liefde. Hij verkondigt
dat je zelf mag leven wat je verkondigt. Hij spreekt over een radicale
ommekeer, over ‘hartverandering’. Onze middelen en reacties op de misstanden
in de wereld, de wandaden van de medemensen, de verdeeldheid binnen de
geloofsgemeenschap mogen niet vloeken met de Zaak waar het om gaat.
De eerste lezing is Deuteronomium 6 : 4-6.
Aan de dienst werkt o.a. de cantorij onder leiding van Niec Saarloos mee.
Zondag 27 februari
Wij lezen deze zondag Lucas 6 : 39-49.
We vervolgen met een deel uit de toespraak zoals de evangelist Lucas deze heeft
weergegeven, de zogenaamde ‘veldrede’.
Jezus spreekt hier in een aantal korte gelijkenissen.
Over de balk en de splinter allereerst

Een blinde kan een blinde niet voorgaan op enige weg.
Over de goede boom die geen slechte vruchten voortbrengt en omgekeerd.
En een korte cursus huizen bouwen. Over het belang van een stevig fundament.
In al deze gelijkenis gaat het over de gemeente.
De eerste lezing is Jeremia 7 : 1-15. Luisteren naar God is niet vrijblijvend, want
het woord horen, veronderstelt vervolgens ook actie. Ook God loven, ongeacht
de plek waar je het doet is niet vrijblijvend.
Overleden
Op zaterdag 12 februari is op de leeftijd van 93 jaar overleden mevrouw M.J.
Chevalking-Lewis. Zij woonde op de Parkweg 24.
Vrijdag 18 februari om 11.00 uur vindt in besloten kring de dienst ter nagedachtenis
plaats in de aula van de begraafplaats Emaus, waarna aldaar de begrafenis zal zijn,
wel voor iedereen toegankelijk.
In het volgende nummer komt een in memoriam.
Ellen Haas

Op weg naar Pasen
Avondgebeden veertigdagentijd
Alle woensdagen van de veertigdagentijd is er een avondgebed in de Bethelkerk.
Aanvang 19.30.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Thema van de avondgebeden is: ‘Genoeg’.
Ook mee te vieren via: Kerkomroep en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen.
Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de
veertigdagentijd.
Woensdag 2 maart (aswoensdag)
En God zag dat het goed was
De schepping, Genesis 1
Projectie van de schilderijen van het schilderscollectief
Liturg : Marian Kalmijn en Tinie Nobel
Organist : Guus Korpershoek
(Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 15 april zal worden
aangestoken is de kaars C met de afbeelding van brood (korenaar) en wijn
(kelk).
De te bestellen huispaaskaarsen zijn: (zie foto volgende pagina)
A: Emmaüsgangers; B: De Levensboom; D: Nieuw begin; E: Chi-Rho kruis; en
F: Vredesduif.
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Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen.
De huispaaskaarsen zijn tot woensdag 9 maart te bestellen via de intekenlijst
in de kerk en bij de koster Frouwke Vermaat: frouwkevermaat@ambachtoost.nl.
40 dagen kalender
Onze eigen 40 dagen kalender is uitgekomen! De kalender omspant de gehele
Veertigdagentijd en bestaat uit bijdragen van gemeenteleden van Ambacht Oost.
Zij hebben zich laten inspireren door het thema ‘genoeg’ en dat levert soms
verrassende vergezichten op, de bijdragen zijn doorgaans heel persoonlijk van
aard. Ze zijn bedoeld om elkaar te inspireren en te bemoedigen, om met elkaar
levende gemeente van Christus te zijn in deze veranderende wereld.
De kalender kost minimaal € 1,50 per stuk en dient contant te worden
afgerekend bij aanschaf (collectebonnen mag ook).
De kalender is te koop bij de erediensten, vanaf zondag 20 februari (beide
uitgangen van de kerk). Ook bij de woensdag-avondgebeden kunt u de kalender
kopen, alsmede op maandagochtend van 9-12 uur via de kosteres of iemand van
de klussenclub.
Mocht u door overmacht niet in de gelegenheid zijn om de kalender af te halen in
de kerk dan kunt u contact met mij opnemen, via:
– tel: 06 25108182 of
– e-mail: corkees29@gmail.com.
Ik kom dan de kalender bij u thuis brengen.
Ik wens u en jullie een mooie en inspirerende 40-dagen tijd toe, op weg naar Pasen,
en hoop dat de kalender daarin mag bijdragen. Koop ‘m, lees ‘m, verspreid ‘m.
U steunt daarmee ook de Vastenactie.
Kees Nieuwstraten – samensteller

*******
Bijbelleerhuis
2 maart komen we weer bij elkaar.
Centraal staan dan psalm 90 en 91, de oudejaars- en nieuwjaarspsalm.
Aanvang 10.30 uur.
Uit de tonnen van ZWO
Sinds kort haalt Rosemarie Donkersloot de spullen uit de tonnen van de kerken
en instellingen in Vlaardingen op. Zij bracht een auto vol, twintig zakken, naar
Den Haag. Vandaar wordt alles naar de hoofdlocatie van Kerk in Actie in Utrecht
gebracht.
Sparen loont dus!

We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost.
Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de
ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te
ontvangen en te lezen.
 Via de appgroep van de Bethelkerk.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar:
– ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of
– pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).
 Via ‘Onderweg’.
 Via de website: www.ambachtoost.nl.
 Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.
Ds. Guus A.V. Fröberg

