
Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 11 november 2018 

Sint Maarten

Bethel bijzonder dienst

Voorganger: ds. Guus A.V. Fröberg.
Band ‘Je zal het maar in huis hebben’
Kinderkoor IKC Ambacht o.l.v. Roosje Slooter 
Gitaar: Donnie DuVal
Het team van de Bethelbijzonderdiensten:
Martine Dortland, Loes van Hutten, Rianne van Dorp
Carry van der Linden en Marchienus Siegers

De kaarsen worden aangestoken, 

terwijl in de consistorie het consistoriegebed wordt gebeden
 

1



Opkomst kinderkoor, als start van de samenkomst
Met lichtjes en al zingend ‘Kijk mijn lichtje’

Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje, 
zelf gemaakt, zelf gemaakt!
En vanavond mag ik en vanavond mag ik 
laat op straat, laat op straat.

Welkom (Loes )

Kinderkoor zingt: ‘Kom er bij’
couplet 1
Jij houdt van sport, ik van tv
Jij maakt de plannen, ik doe mee
Jij zegt whatever, ik zeg yes
Jij wil een zus, ik heb er zes
Ik eet geen vlees , dat vind ik naar
Jij bent voor Ajax, best wel raar
Ik hou van roze, jij van bruin
Ik wil een tijger in m’n tuin

voor-refrein 1
Maar volgens mij is het dus dankzij die verschillen
Dat wij voor altijd met z’n allen willen chillen

refrein 1
Dus kom erbij
Kom erbij, kom erbij!
We houden duizend dagen vrij
Ja, kom erbij
Kom erbij, kom erbij!
Voor hem en haar, voor jou en mij
We sluiten niemand buiten
Dus sluit je bij ons aan
Want niemand, niemand, niemand
Hoeft alleen te blijven staan
Dus kom erbij
Kom erbij, kom erbij!
Dus kom erbij
Kom erbij, kom erbij!
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couplet 2
Ik ben op haar, jij bent op hem
Ik word gelukkig als ik zwem
Jij houdt van zon en ik van zee
Ik wil graag met het circus mee
Jij leest Lampje, ik Van Loon
Ik doe getikt, jij doet gewoon
Jij houdt van selfies, ik niet zo
Jij maakt er zevenhonderd - go!

voor-refrein 2
refrein 2

bridge
Vrienden wil je zien
Daar wil je altijd wel naartoe
Van plannen komen plannen
En we doen niet aan gedoe
Want juist omdat we vrienden zijn
En samen, ik en jij
Kan er altijd iemand bij
Ja, kan er altijd iemand bij

Kom erbij, kom erbij!
Kom erbij, kom erbij!

refrein 3

Dus kom erbij
Kom erbij, kom erbij!

Wij zingen ‘Zolang er mensen zijn op aarde’  981

2. 
Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 

3.
Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

4.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 

5.
Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
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Steun in de rug:

Dominee Guus: We zijn hier samen in de naam van God

Allen: Die de Hemel en de Aarde heeft gemaakt

Dominee Guus: Die altijd trouw zal zijn

Allen: Die ons in deze wereld nooit in de steek zal laten

Groet:
Dominee Guus: De Heer is bij jullie
Allen: Ook met u is de Heer.

Gebed

De band speelt en zingt ‘Ik hou van mij’ van Harry Jekkers

Ik hou van mij, hoor je nooit zingen
Ik hou van mij, wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij ga ik toch zingen
Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt.

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan

Ik blijf bij mij en niet voor even
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd
Ben zelfs bereid m'n leven voor mezelf te geven
Ik blijf bij tot dat de dood mij scheidt

Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou en ik meen het echt
Maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht

Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander
Want ik ben verreweg de leukste die ik ken
Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen
Ik hou van mij mezelf gewoon zo als ik ben

Want ik hou van jou betekent meestal
Schat hier heb je m'n problemen los maar op
Leef in een hel, verwacht van jou de hemel
Jij geeft de hel weg, dank je wel zeg, rot lekker op

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot een ander
Maar ik hou van mij al klinkt het bot en slecht
Want wie van zichzelf houdt die geeft pas echt iets kostbaars
Als die ik hou van jou tegen een ander zegt.

4



Toneelstukje ( Spiegelverhaal) 
Door Giulia, Livia, Linsey, Lotte, Thijs en Jelle

Kinderkoor zingt: ‘11 November’ en ‘Ik loop hier met mijn lantaarn’ 

‘Elf november’

1 Elf november is de dag, dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
Elf november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.

2 Twaalf november is de dag, dat ik mag snoepen, dat ik mag snoepen,
twaalf november is de dag, dat ik mag snoepen de hele dag.

‘Ik loop hier met mijn lantaarn’ 

Ik loop hier al met mijn lantaren
en mijn lantaren met mij.
Daarboven daar stralen de sterren,
beneden stralen wij.

Mijn licht is aan, ik loop vooraan,
rabimmel rabammel rabom

Mijn licht is uit, ik ga naar huis.
Rabimmel rabammel rabom.

Verhaal St. Maarten (Dominee Guus)

De band speelt en zingt ‘Kan ik iets voor je doen’ 
van De Dijk

Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn?
In dit wrange seizoen met zijn kruipend venijn
Kan ik iets voor je zijn met een blik een gebaar
Met een arm om je heen of een hand uit je haar
Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis
Omdat wie je zo liefhad er nu niet meer is?
Kan ik iets voor je doen? Met een blik met een woord
Dat doet denken aan toen. Dat je even weer voort?
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Is er iets wat je wilt, wat je stilte verstoort
In het kaal en het kil, wat je graag van me hoort
Is er iets wat ik doen kan. Wat je helpt in de pijn
Wat iets voor je betekent, wil ik graag voor je zijn

Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied een gedicht
Dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht?
Waar je droevig van wordt, maar toch huilend om lacht
Dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht

Instrumentaal

Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet?
Want straks moet je weer verder, ook al wil je nog niet
Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent zou ik graag voor je zijn
kan ik iets voor je zijn een soort arm om je heen?
Zodat het iets minder schrijnt en je niet zo alleen?

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met

V.: Dat bidden wij in uw Naam.
g.: Heer hoor ons.

Stil gebed  en Onze Vader  (oecumenisch)

Onze Vader die in de hemel 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.

De band speelt en zingt ‘Heal the world’ 
van Michael Jackson

There's a place in your heart and I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try you'll find there's no need to cry
In this place you'll feel there's no hurt or sorrow
There are ways to get there if you care enough for the living
Make a little space. Make a better place...
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Refrein:
Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me

If you want to know why there's a love that cannot lie
Love is strong it only cares for joyful giving
If we try we shall see in this bliss we cannot feel
Fear or dread we stop existing and start living
Then it feels that always love's enough for us growing
So make a better world. Make a better world...

Refrein: Heal the world…… 

And the dream we were conceived in will reveal a joyful face
And the world we once believed in will shine again in grace
Then why do we keep strangling life wound this earth crucify it's soul
Though it's plain to see this world is heavenly be God's glow

We could fly so high let our spirits never die 
in my heart I feel you are all my brothers. 
Create a world with no fear together we cry
happy tears see the nations turn their swords into plowshares
We could really get there if you cared enough for the living
Make a little space to make a better place...

Refrein: Heal the world…… (3x)

There are people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me (2x)

Mededelingen 
Collecte:
1e KerkinActie Perspectief voor (ex) gedetineerden

Veel gevangenen willen na het uitzetten van hun straf een nieuw leven opbouwen. 
Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. 
Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen 
gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de 
criminaliteit te belanden, is groot.
Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de 
criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de 
samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een 
woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer 
op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en 
een vrijwillig maatje. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor 
wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal 
afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in de Exodushuizen, bezoeken 
gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een 
ouder in detentie.
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun 
familieleden. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en 
andere diaconale projecten in Nederland.

2e Protestantse gemeente te Vlaardingen
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Tijdens de collecte speelt en zingt de band: 
 ‘Say you, say me’ van Lionel Richie

Refrein:
Say you, say me, say it for always
that's the way it should be
Say you, say me, say it together naturally

I had a dream, I had an awesome dream
People in the park, playing games in the dark
And what they played was a masquerade
And from behind the walls of doubt a voice was crying out

Refrein: Say you, say me, say it for always …….. 

As we go down life's lonesome highway
Seems the hardest thing to do is to find a friend or two
A helping hand, someone who understands
That when you feel you've lost your way
You've got someone there to say 'I'll show you'

Refrein: Say you, say me, say it for always ……..

So you think you know the answers, Oh no
Well, the whole world has got you dancing.
That's right, I'm telling you
It's time to start believing, Oh yes
Believe in who you are, you are a shining star

Refrein:
Say you, say me, say it for always
that's the way it should be
Say you, say me, say it together naturally
Say it together, naturally.

Slotlied staande ‘De laatsten worden de eersten’  990

 
2.
O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3.
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
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4.
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5.
Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6.
De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Zegen voor onderweg

De band speelt en zingt ‘Love is the message’

De kinderen krijgen snoep en fruit

Meenemen van de mantelzorgbloem

Onthullen van het bordje ‘GROENE KERK’   
   

***

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten,
koffie en limonade staan klaar

MEDEDELINGEN
Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @BethelkerkVld of facebook BethelkerkVld

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:
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 : cobieplantinga@ambachtoost.nl

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

Zondag 11 november
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 12 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 13 november
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 14 november
Koffieochtend 10.00 -12.00 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Vergadering webmasters 20.00 uur

Donderdag 15 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Avond kerkmuziek 
met Sytze de Vries 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 16 november
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 17 november
Afscheid Ada Mooij 15.00 - 17.30 uur

Zondag 18 november
Dienst 10.00 uur
______________________________________________________________

Aankondiging avond met Sytze de Vries

'Het liefste lied van overzee'
In het komende najaar en winter zullen in de Bethelkerk twee avonden 
plaatsvinden waarin het kerklied centraal staat en waarin de bezoekers een 
belangrijk aandeel zullen hebben door het zingen van de liederen.

De eerste avond is op donderdag 15 november is onder leiding van 
Sytze de Vries met als thema 'Het liefste lied van overzee'.
Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse tekst. Dat kunnen we nu
doen dankzij twee bundels met tientallen van de bekendste liederen 
‘van overzee’.
De onweerstaanbare melodieën zijn in het Nederlandse taalgebied 
bekend door het tv-programma Songs of Praise.
Sytze de Vries, theoloog, dichter en schrijver, vertaalde de Engelse 
teksten of schreef er een nieuwe Nederlandse tekst voor.

De kracht van de Engelse melodie gecombineerd met poëzie in moedertaal nodigt uit 
tot vreugdevol en hooggestemd zingen.
Op deze avond zal Sytze de Vries ons met passie inleiden in deze liederen.
Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
Datum: Donderdag 15 november
Tijd: 20.00 uur

Informatie bij:
- ds. Guus A.V. Fröberg (predikant@ambachtoost.nl, 010 434 84 33)
- Hans Treurniet (hans.treurniet@xs4all.nl, 010 475 07 57)
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