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Goede reisdienst zondag 2 juli
Op deze zondag nemen Manon Peters en Rens Hogendijk afscheid van de
kindernevendienst om de overstap te maken naar de 11+ groep. Dit overstapmoment
bracht ons als voorbereidingsgroep op het idee om deze viering op de derde zondag
na Trinitatis (tweede zondag van de zomer) geheel in het teken van ‘de reis’ te
zetten. De reis is immers een mooi symbool voor het leven zelf, voor belangrijke
episoden in het leven en voor het leven met geloof. Hoe we dat precies hebben
uitgewerkt, zult u wel merken, maar we hebben de kans aangegrepen om in deze
viering veel aandacht te geven aan de vraag waarom we de eredienst vormgeven
zoals die in zijn klassieke gestalte meestal is. We gaan dus ook op reis door de
kerkdienst. We hopen daarom op een grote opkomst van de kinderen. Maar jullie
willen toch zeker ook Manon en Rens uitzwaaien en erbij zijn als ze worden begroet
door de 11plusgroep?
De lezingen voor deze zondag wijken af van het leesspoor dat we tot nu toe gaan:
Lucas 10: 25-37 en I Korinthiërs 13:. Er zal op deze zondag gelezen worden uit de
Bijbel in gewone taal.
Na de dienst zijn we welkom in het Kinderrestaurant. U kunt dan heerlijke
pannenkoeken eten die door de kinderen worden opgediend en ook het opgeknapte
jeugdcentrum bekijken.
Erwin de Fouw
11+
Zondag 2 juli komen we voor het laatst dit seizoen bij elkaar.
We blijven tijdens de dienst in de kerk, maar ik heb jullie hulp wel nodig!
En als het goed is verwelkomen we twee nieuwe 11plussers! Komen dus aanstaande
zondag!
Peter Schlebaum
Zonnebloemen:
Tijdens de paasmorgendienst hebben de kinderen zonnebloempitten gezaaid. De
afgelopen weken groeiden de zonnebloemen uit hun bak en was het tijd om ze te
verpotten. Zondag 18 juni hebben we ze tijdens de kindernevendienst in de tuin
gezet. Nu maar hopen dat ze de komende zomer verder gaan groeien!
Opening jeugdruimte:
Zondag 2 juli is het dan zover! Na een feestelijke dienst waarin twee kinderen
afscheid nemen van de kindernevendienst en overvliegen naar de 11+ groep, wordt
de nieuwe jeugdruimte officieel geopend. Afgelopen week is er nog hard gewerkt om
de vloer op tijd klaar te krijgen. Er is gesopt, schoongemaakt en ingericht. We willen
iedereen die geholpen heeft om deze ruimte in een nieuw jasje te steken nogmaals
heel hartelijk bedanken!
Natuurlijk nodigen we iedereen uit om zondag een kijkje bij ons te komen nemen.
Pannenkoekenrestaurant:
De afgelopen weken heeft u erover gelezen en gehoord: het
pannenkoekenrestaurant opent a.s. zondag weer haar deuren. Ongeveer 90 mensen
hebben zich ingeschreven om in het restaurant te komen eten. De kinderen zullen u

met veel plezier bedienen, zodat we een gezellige maaltijd kunnen hebben met
elkaar.
Zomerperiode kindernevendienst:
In de zomervakantie (9 juli tot en met 20 augustus) zal er geen kindernevendienst
zijn. De kinderen kunnen in de kerk blijven of gedurende de dienst spelen bij de
oppas. Vanaf 27 augustus is er weer kindernevendienst!
Kindernevendienstleiding gezocht:
Vindt u het leuk om te vertellen, te knutselen en/of actief bezig te zijn met kinderen
tijdens de dienst rondom een Bijbelverhaal, dan zouden we het fijn vinden als u ons
team komt versterken. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u één van ons
aanspreken of na de zomer een keer meelopen. Mocht u niet vast in ons team mee
willen meedraaien, maar ons incidenteel wel eens willen helpen, dan horen we dat
natuurlijk ook graag!
Namens de kindernevendienstleiding
Henriëtte den Dekker-Hoeve
KERKTERRAS
Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de
zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten.
Dit jaar wordt op 20 augustus om 10.15 uur een oecumenische viering voor jong en
oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en
Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap
Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie, de Volle Evangelie
Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te
Vlaardingen
Thema van de viering: ‘All you need is love’.
Er is een crèche voor de allerkleinsten.
Aan de dienst werken o.a. de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ en het
kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 20 augustus.
Er wordt drie keer één uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur
in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor moet zich opgeven bij:ds. Guus A.V.
Fröberg: predikant@ambachtoost.nl of tel. 010 4348433
Terzijde: bij slecht weer - waar we niet van uit gaan - is de ‘Grote kerk’ de schuilkerk.
In Memoriam

Op 12 juni overleed ons gemeentelid Cornelia Adriana den Bakker-van Papenvelt, in
de leeftijd van 88 jaar, na een kort ziekbed. Mevrouw Van Papenvelt werd geboren in
Dordrecht. Later kwam ze met haar man naar Vlaardingen en hier woonden ze een
tijd lang in de Indische buurt en in de Westwijk. Ze kerkten toen in de Rehobothkerk
en ook wel in de Ichthuskerk. Sinds de verhuizing naar Holy hoorden ze bij onze
gemeente. De band met de kerk in onze wijk verliep vooral via de soos voor ouderen,
waar ze het altijd heel goed naar haar zin had. Na de dood van haar man werd alles
moeilijker voor haar in het leven. Maar haar geloof betekende veel voor haar.
Op 19 juni werd de afscheidsdienst gehouden op begraafplaats Holy, waarna ze daar
begraven werd. Met haar dochters, schoonzoons en (achter)kleinkinderen stonden
we erbij stil, dat Jezus ons voorgaat in een leven van vertrouwen en hoop, waarbij we
onze angsten mogen loslaten. Zo hopen we dat er troost is voor haar nabestaanden.
Haarzelf weten we bij God geborgen.
Erwin de Fouw

