Zondag 5 juni 2016
Bethelkerk
Wijkgemeente Ambacht-Oost

Mozes' gezag betwist door Mirjam en Aäron, Harmen Jansz Muller,
Maarten van Heemskerck, Hadrianus Junius, 1564 - 1568

Voorganger
Organist

: ds. Guus A.V. Fröberg
: Guus Korpershoek

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.
De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.
In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.
Welkom
(wij gaan staan)
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Wij zingen 218
1.
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2.
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
Kracht en levensbron.

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer.
Wij zingen 218
3.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
Dank U dat ik groei.

4.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
(hierna gaan we zitten)
Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”
waarna we zingen:

Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons

Glorialied 659
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2.
Zing met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3.
Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Voor de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Numeri 12: 1-16
Wij zingen 110

2.
Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.
Lezing: Lucas 7: 11-17
Wij zingen 695
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2.
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4.
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5.
Heer, raak ons aan met uw Adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Uitleg en verkondiging
Wij zingen 605

2.
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3.
De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4.
De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5.
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

4

DIENST VAN DE GEBEDEN
TWEE BRIEVEN:
Saudi Arabië
De gerespecteerde journalist Alaa Brinji twitterde over
mensenrechten in Saudi-Arabië. Hiervoor kreeg hij vijf jaar celstraf
en een hoge boete.
Colombia
Mensenrechtenactivisten en vakbondsactivisten in het Zuid-Colombiaanse Valle del
Cauca vrezen voor hun leven nadat ze een dreigbrief hebben ontvangen.
Gelukkig ook weer goed nieuws:
El Salvador
Maria Teresa Rivera uit El Salvador mag de gevangenis verlaten. De 33-jarige vrouw
werd in 2011 tot veertig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens moord. Ze zou
abortus hebben gepleegd. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor.
Iran
De Iraanse kunstenares Atena Farghadani was tot twaalf jaar cel veroordeeld voor
onder meer een spotprent waarin ze parlementsleden afbeeldde als dieren. Op 4 mei
kwam ze vrij. Amnesty voerde veelvuldig actie voor haar.
Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.:
g.:

Dat bidden wij in uw Naam.
Heer hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
1e
Kerk in actie
e
2
Protestantse gemeente te Vlaardingen
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tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden
opgehaald.
(Wij gaan staan)
Slotlied 655

2.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3.
Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zending en Zegen
G.: gezongen amen

*****
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie, thee of limonade,
is de wereldwinkel en een stand van Amnesty er.
MEDEDELINGEN
Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt u daar vinden.
Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op Twitter: @BethelkerkVld
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Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
Diaconale wijkkas: IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05
Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag van 9:30 tot 12:00 u.
“De Windwijzer” Schiedamseweg , Vlaardingen
Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer?
Neem dan minstens een week van te voren contact op met: Cobie Plantinga, tel
4347162 e-mail cobieplantinga@ambachtoost.nl.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 5 juni
Dienst
Zonnebloemviering
Terugkeer clubs

10.00 uur
14.00 uur
17.00 uur

Zaterdag 11 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 - 12.00 uur

Vrijdag 10 juni
Rondje Ambacht

16.00 uur-20.00 uur

Zaterdag 11 juni
Rondje Ambacht

11.00-16.00 uur

Collecteafkondiging voor zondag 5 juni 2016
In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste
daders worden nooit opgespoord of gestraft.
Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om het toenemende huiselijk
en seksueel geweld een halt toe te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te
begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie en lokale overheden te
ondersteunen, zodat zij de meisjes op de juiste wijze opvangen en doorverwijzen. Ook
kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen
van daders.
Met de juiste begeleiding kunnen meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken na
seksueel misbruik.
De organisatie Refugio biedt meisjes psychologische ondersteuning en helpt hen bij het
doen van aangifte. Ook werken de meisjes met hulp van Refugio aan het opbouwen
van een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps)-opleiding willen
volgen.
Zo werd ook Luisa geholpen. Op haar 16e werd ze zwanger van haar stiefvader. Ze
ging door een zware periode, maar dankzij de therapie bij Refugio heeft ze geleerd om
te zeggen wat ze voelt, en dat ze zich niet hoeft te schamen. Ze heeft het niet
gemakkelijk met haar dochter, maar ze voelen zich wel samen een gezin. Met de
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opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Refugio en andere
werelddiaconale projecten.
Van harte aanbevolen.
RONDJE AMBACHT
Op 10 en 11 juni doen we als wijkgemeente weer mee met “Rondje Ambacht”
Vrijdag de 10e is ook de kerk van 16.00 tot 20.00 uur open en
bieden we onderdak aan een aantal bewoners die hun kunst(en) willen tonen. Zo is er
de stand van de Wereldwinkel, het bewonersplatform Oud-Ambacht en de fotokaarten
van Cobie.
Verder brocante, borduren, knopen, kettingen en Tupperware. Ook is
er ieder heel uur de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het
gebouw.
Heel bijzonder is het dat we vrijdagmiddag ook Sister Celine uit Kenia (weer)
welkom heten in onze kerk en zij zal samen met Janiek vd Berg ons enthousiast maken
voor haar project. Natuurlijk kunt u
hen ook steunen door wat specifiek Keniaanse producten te kopen.
Op zaterdag, van 11.00 tot 16.00 uur, zijn de meeste standhouders er ook weer,
maar dan is er ook de kans om te gaan genieten van een bijzondere High-Tea.
Wel even vooraf een tafeltje reserveren! (teaby3@gmail.com).
Op meerdere plaatsen en momenten kunt u muzikaal verrast worden door Natural
Blend of the Jacob Harper Bluestrio!
De overige locaties van het rondje Ambacht vindt u in de flyer en zijn
te herkennen aan de grote paarse vaan voor de deuren die dag.
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