
Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 3 november 2019

Bethel bijzonder dienst

Voorganger : ds. Guus A.V. Fröberg
De band Kaya
Organist : Guus Korpershoek

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
 

Een ontmoeting

Welkom
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Kaya ‘In de stilte’  (tekst/muziek Jan de Hek)                                

In de luwte van de dag
Op de grens van gaan slapen
Waar dromen over gaan in de stand van zaken
De stilte roept, De stilte roept om mij

In de schaduw van de nacht
Op de grens van gaan slapen
Waar ik gedane zaken, ontwapen
De stilte roept De stilte roept om mij
U roept de stilte wakker in mij

Mag ik in uw ruimte schuilen
Om te huilen

Om te delen  te lachen en te helen
Mag ik in uw ruimte schuilen
Met alles wat ik geven kan

In de stilte
In de stilte die zoveel zeggen kan

Tijdens het tikken van de klok
Zet ik de tijd even stil
En als ik het niet verwacht
Dan roept de stilte

En als ik het 
De stilte roept, De stilte roept om mij
U roept de stilte wakker in mij

Refrein

Ik vraag niet om geheimen
Ik vraag niet om meer
Ik vraag niet om seinen
Maar, Ik leg, ik leg me, alleen maar neer

Refrein

Steun in de rug:

Voorganger : We zijn hier samen in de naam van God

Allen : Die de Hemel en de Aarde heeft gemaakt

Voorganger : Die altijd trouw zal zijn

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

Groet:

Voorganger : De Heer is bij jullie
Allen : Ook met u is de Heer.
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Wij zingen ‘De dag gaat open’ 217

2.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Gebed

Kaya : ‘Kyrie’ Jeroen Zijlstra

Kyrie eleison                           4x

Liep als kind al zwervend langs de dijk
In mijn koninkrijk 

Kyrie eleison                           4x

Zocht naar vogelveren langs het wad
De verloren schat
Dan is het eb
En dan is het vloed
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Dan is het zout
En dan is het zoet
Dan heb je beet
En dan vang je niets
Dan ben je blij
En dan knapt er iets

Dan ben je boos
En werp je de steen

Je hebt voor het eerst
Het rijk alleen

Kyrie eleison                          

Zoek naar woorden voor een diep gemis
De betekenis

Ken jij mijn vraag
Die is al gesteld
Ken jij mijn pijn

Die is al verteld

Ken jij mijn stem
Die is al verstaan
Ken jij mijn angst
Die is al vergaan

Ben jij mijn troost
Ik zie wat jou ontbreekt
Ik ken jouw hart
Dat boekdelen spreekt

Kyrie eleison                             4x

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Een verhaal

Kaya: Achter mijn ogen (tekst/muziek Jan de Hek)          

In zing dit lied voor de angst  
Met de kunst van herkennen       
En de kracht te erkennen   
Voor wat verder gaat dan nu  

Ik zing dit lied voor de liefde
Met de kunst te bekennen            
En tegen de stemmen
Te vertellen met moed
Achter mijn ogen     

Vertel ik; wat ik dragen kan  
Achter mijn ogen; zoveel vragen      
Over wat ik durf te zien   
Achter mijn ogen; beleef ik de dagen  
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Waarin jij ontvangen kan  
En ik los van belangen   
In het licht te staan met jou   
In het licht te staan met jou   

Tussenspel 2x couplet

Ik zing dit lied voor de ruimte          
Zodat iedereen gaat wagen  
Niet te stoppen met vragen  
En te geven waar t moet

Wat ik mee heb gedragen
Zet ik om in daden
En ik tel de dagen
Dat mijn hart klopt met jou

Refrein

Tussenspel 2x couplet

Refrein  

In zing dit lied voor de vrijheid
Met het uitzicht naar verder
Met de ruimte voor niets
Angst en liefde samen in iets
Lezing: Genesis 18 : 1-15

Wij zingen ‘El Senyor’ 2x
(Taizé )
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Overdenking

Wij zingen ‘Gezegend die de wereld schept’ 984

2.
Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3.
Gezegend die een woonplaats maakt,
voor wat beweegt en ademhaalt:
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

4.
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5.
Gezegend zijt Gij om Uw Woord,
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEBEDEN EN GAVEN

Bangladesh
Rohima Akter Khushi (20) is geboren in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangla-
desh. Ze is een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onder-
wijs schopte. Een internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna 
schorste de universiteit haar omdat zij Rohingya is. Rohima is geschorst omdat vol-
gens de regering van Bangladesh geen enkele Rohingya aan een universiteit mag stu-
deren. Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten. Dat stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft 
op onderwijs.

Iran
Arash Sadeghi is in 2016 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf vanwege zijn 
vreedzame inzet voor de mensenrechten. Volgens artsen heeft hij dringend medische 
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zorg nodig, maar die wordt hem onthouden. Met maanden vertraging werd Sadeghi in
september 2018 geopereerd aan een kwaadaardige tumor in zijn botten. Hij moest 
minstens 25 dagen in het ziekenhuis blijven, maar na drie dagen werd hij tegen het 
advies van de artsen weer naar de gevangenis teruggebracht. Door het gebrek aan 
nazorg gaat het slecht met Sadeghi’s gezondheid. Het weigeren van medische hulp is 
een vorm van marteling..
 
Gelukkig ook weer goed nieuws
 
Marokko
Hajar Raissouni, journalist van het onafhankelijke dagblad Akhbar al-Youm, is ver-
oordeeld tot een jaar gevangenisstraf vanwege ‘onwettige abortus’. 
Update 17 oktober: Koning Mohammed VI van Marokko heeft Hajar Raissouni gratie 
verleend. Dit geldt ook voor haar verloofde, de gynaecoloog en de medewerkers van 
de kliniek. Raissouni werd gisterenavond vrijgelaten. Dit is een grote opluchting, maar
ze hadden nooit vastgezet en veroordeeld mogen worden.
 
Polen
In Polen zijn op 24 oktober 2019 veertien vrouwen vrijgesproken van het ‘verstoren
van een demonstratie’. De openbaar aanklager kan nog wel tegen de uitspraak in be-
roep gaan.
De vrouwen hadden vreedzaam gedemonstreerd tijden de jaarlijkse viering van Onaf-
hankelijkheidsdag op 11 november 2017. Die viering trok veel mensen die fascistische
en racistische symbolen bij zich droegen en om een ‘wit Polen’ vroegen. De vrou-
wen protesteerden hiertegen met een spandoek met de tekst ‘Stop fascisme’. Andere 
demonstranten waren hier woedend over en vielen de vrouwen aan.

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.

Mededelingen

Collecte:

1e KerkInActie Betrokken predikanten opleiden in Zambia.

Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket: naast de kerkdienst en 
het pastorale werk sturen ze vaak als enige betaalde kracht al het vrijwilligerswerk 
binnen de kerk aan.
In Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het 
platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Dominees gaan daar ook over de 
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financiën van de kerk. Gemeenteleden stellen hun vragen over landbouw, 
gezondheidszorg, werk vinden en de ontwikkeling van hun dorp. Als je dan bedenkt
dat predikanten in Zambia vaak niet rondkomen van het salaris dat de kerk biedt, 
dan besef je dat hun werk echt een roeping is.
Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. 
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs 
en Marike Blok. Een aantal van de predikanten in opleiding is al voorganger.
Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein.
Voor € 2.450,-- krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en 
huisvesting.
Namens christenen in Zambia: heel hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan!

2e Protestantse gemeente te Vlaardingen

Kaya tijdens de collecte ‘Go down Moses’

When Israel was in Egypt’s land,
let my people go;
oppressed so hard they could not stand,
let my people go!

Refrein:
Go down, Moses, way down in Egypt’s land:
Tell all pharaoes to Let my people go!

The Lord told Moses what to do,
let my people go;
to lead the children of Israel through,
to let my people go.

Refrein:

So Moses went to Egypt’s land...Let my people go!
He made all pharaoes understand...Let my people go!

Refrein:

Thus spoke the lord, bold Moses said:
let my people go!
If not Ill smite, your firstborns dead,
let my people go!

No more shall they in bondage toil,
let my people go,
let them come out with Egypt’s spoil,
let my people go!

Refrein:

O let us all of bondage flee,
let my people go!
And let us all in Christ be free,
let my people go!
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Slotlied staande 
‘Maak liefde waar , in geven en aanvaarden’
tekstSytze de Vries ; melodie LONDONDERRY AIR

2.
Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

3.
Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Zending en zegen

Allen: gezongen amen
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Kaya : Van voor af aan (Stef Bos)  

Gooi de ramen open
Laat de wereld binnen
De winter geeft zich over
De lente kan beginnen
Streep door het verleden
Toekomst aan het woord
De strijd die is gestreden
De gebeden zijn verhoord

Refrein: 
Ik kijk niet om
Ik blijf niet staan
Ik begin van voor af aan
De zon komt op
De dag breekt aan
En ik begin van voor af aan
Ik begin van voor af aan.

Er is nog niets verloren
Al is er veel vergaan, 
maar Ik zie daar in de verte de torens
van de stad al staan
Het is niet ver meer lopen
Het is een rechte weg
De poorten staan al open
De tafels staan gedekt

Refrein

Dit is een overtuiging
Ik dien een hoger doel
Ik weet niet waar ik heen ga
Maar ik ga op goed gevoel
Want mijn hart staat open
Een roeping in mijn bloed
Ik wil nog steeds In iets geloven
Al is het niet meer dan een droom

Refrein
***

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

en 
de stands van Ellen en Kees Haas die 

jam verkopen, Amnesty en de wereldwinkel staan er.

MEDEDELINGEN

Weet u dat de dienst van iedere zondag te
beluisteren is via onze website?
Ook de liturgie kunt daar vinden.

Klik op kerkdiensten of liturgie rechts in het extra menu.
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Website Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl.

Volg ons op twitter: @BethelkerkVld

Wijkkas (koffie, drukwerk): NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Diaconale wijkkas:   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

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de bea-
mer?
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 3 november
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 4 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 5 november
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 6 november
Bijbelleerhuis 10.30 uur
Kerstplatform 19.30 uur

Donderdag 7 november
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Gesprekskring jonge ouders 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 november
Oefenen kinderkerstzangavond 14.45 - 15.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 9 november
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur

Zondag 10 november
Dienst 10.00 uur
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Maaltijd met (een) Beth
Maaltijd met bezinning

Een nieuw seizoen, een nieuw initiatief.
Dit seizoen willen we starten met een maaltijd met aansluitend een goed uur 
bezinning.
Iedere keer wordt er een maaltijd gekookt, waarna er een gesprek over een 
onderwerp is.

Gespreksonderwerp van de eerste avond: ‘God ontmoeten.’

Natuurlijk één onverwachte gast aan tafel is altijd welkom, maar het is wel handig om
je van te voren om je op te geven bij: Carla/Guus? 

Waar: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen.
Tijd: Vanaf 18.00 uur, 18.30 uur de maaltijd, koffie of thee en daaropvolgend rond 
20.00 uur de bezinning.
Data: woensdag 13 november, 22 januari en 19 februari.

Opgave: ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoost.nl.

Carla van Ee, ds. Guus A.V. Fröberg en Annabell de Jong

KERSTMARKT 
13 december 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt van 16.30 tot 20 uur.
Een gezellige markt met iets te eten en te drinken, erwtensoep, tosti’s en oliebollen!
De opbrengst krijgt weer een goede bestemming, dit keer heel dichtbij
‘SPARKLE’, dagopvang voor (jong)volwassenen met een beperking, Burg. Bordesplein 
Vlaardingen. Voor meer informatie: www.stichtingsparkle.nl.
Dus ruim je kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel.
Met uw overtollige kerstspullen maakt u andere mensen weer blij.
Ook bezorgen we in samenwerking met C.W.O. weer kerstpost met bestemming 
VLAARDINGEN voor € 0,40.
En op de markt zelf!

DE INLEVERTIJDEN VOOR KERSTSPULLEN EN POST ZIJN:
Maandag 9 december 9-12 uur, dinsdag 10 december 14-16 uur, woensdag 11 de-
cember 19-20 uur, donderdag 12 december 13-16 uur en vrijdag 13 december 10-12 
uur.
Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of bakken bijvoorbeeld ijzer-
koekjes of kerstkoekjes? Of iets lekkers bij de koffie? 
Alles is welkom........... meld dit dan even bij Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne 
de Wilt j.wilt1@chello.nl.
We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER opbrengst!!!

Kinderkerstspel Kerstmorgen
Graag wil ik aan jullie vragen of je van plan bent om mee te doen met het kerstspel.
We oefenen weer na school op vrijdag.
Omdat het koortje van Ambacht eerder stopt zou ik om 15.30 uur kunnen beginnen.
Ik pas me graag aan jullie aan, dus later kan ook hoor. Wat voor jullie of je ouders 
handig is.
Het verhaal gaat dit jaar over een koning die al de gestreste mensen uitnodigt om bij 
hem te komen eten met kerst.
Ik vind het leuk om te weten hoeveel kinderen er mee doen, zodat ik het verhaal al-
vast kan schrijven dat jullie allemaal een leuke rol hebben.
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Als je weinig tijd hebt om een rol uit je hoofd te leren, dan kun je ook meedoen, er 
zijn ook kleine rollen.

Ik kan ook een rol schrijven, dat je iemand bent die je graag zou willen zijn? Een be-
roemde voetballer of zangeres? Zo mag je dan ook verkleed komen.
Ik zou het ook leuk vinden als er wat ouders mee zouden willen doen, die hoeven niet 
te oefenen, maar zitten met kerst verkleed in de kerk en komen
naar voren om met de koning het kerstmaal mee te eten.
We gaan ook weer een filmpje opnemen in de kersttijd, dit keer in het van Hogen-
dorpkwartier.
 
Laat even weten of je zin hebt om mee te doen, ik heb er weer heel veel zin in.
Maar voel je niet verplicht hoor!
 
Lieve groeten, 
Willy
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