
Bethelbode
en/of

Bezoeker

Wat zijn de werkzaamheden van een
Bethelbode en/of bezoeker?



Bethelbode
Alle leden van de Bethelkerk ontvangen drie keer per jaar
post van de kerk. In de periode voor Pasen, in de periode
voor kerst en in september het activiteitenboekje van het 
komende seizoen. Die post wordt door vrijwilligers 
rondgebracht. 
Deze mensen noemen we de Bethelbodes. Want ze 
brengen post namens de Bethelkerk. 

Wij zijn dan ook heel blij dat u deze taak als Bethelbode 
op u heeft willen nemen. En ik kan u verzekeren dat onze
leden blij zijn als ze deze post ontvangen.
U krijgt een bundeltje post met
een overzicht van de straten en
huisnummers. Dit zijn uw vaste
straten. Dit bundeltje kunt u in de
kerk ophalen. We nodigen u
hiervoor op een avond uit en
maken er een gezellige ontmoeting van. Het staat u vrij 
om voor een kopje koffie of thee te blijven of allen de 
post op te halen, of iemand anders te vragen uw stapeltje
mee te nemen. 

Naast de vaste post willen we ook aan verjaardagen 
denken. Dit is nieuw. We gaan onze leden een 
verjaardagskaart sturen tijdens kroonjaren: 5, 10, 15, 
18, 20, 25, 30 enz. en vanaf 80 jaar ieder jaar.

U heeft een enveloppe ontvangen met daarin 
verjaardagskaarten en enveloppen. Het staat u uiteraard 
ook vrij een eigen kaart te gebruiken.
Aan het eind van iedere maand ontvangt u van de 
coördinator per mail een lijst wie er in de komende 
maand jarig zijn. Als uw naam op de lijst voorkomt 



vragen wij u om rond de verjaardag een kaart voor 
diegene bij de persoon door de bus te doen of af te 
geven. 

Dit kan 2x per maand zijn maar ook maanden dat u 
niemand heeft. Dit is ook afhankelijk van de grootte van 
uw bezorgwijk. 

De kaarten met de minions (de
figuurtjes met een puntmuts) zijn
bedoeld voor de kinderen die 5 en
10 jaar worden maar het staat u 
vrij om deze kaarten ook bij
andere verjaardagen te gebruiken
als u dat passend vindt. 

De kaart met de hond of kat is bedoeld voor de jongeren 
die 15 jaar worden. De overige kaarten zijn voor 20 jaar 
en ouder. 

Ook treft u een kaart aan met een roos. Dit is een mooie 
kaart voor mensen die bv. hun partner hebben verloren.

Zijn de kaarten alleen voor verjaardagen? Nee!
Mocht u iemand weten die een medeleven vanuit de kerk 
op prijs zou stellen dan mag u deze persoon altijd een 
kaart sturen. U kunt hierbij denken aan iemand die erg 



ziek is (geweest). Of iemand die een moeilijke periode 
doormaakt door bv. een scheiding.

Voor een verjaardagskaart houdt u zich aan de lijst zoals 
u die toegestuurd krijgt maar voor een medelevenkaart 
hoeft u zich niet te houden aan uw eigen bezorgstraten.

Bezoeker
U heeft aan Annabell de Jong één of meerdere namen 
doorgegeven die u wel eens bezoekt.
Wij hopen dat u deze persoon minimaal 1x per jaar een 
bezoekje kan brengen of op een andere manier contact 
kan hebben.

Mocht u uit gesprekken opmaken dat deze persoon 
pastorale ondersteuning nodig heeft die u niet kan geven 
dan moet u contact opnemen met ds. Guus Fröberg of 
pastor Annabell de Jong.

Voor onze alleroudste leden willen wij met de kroonjaren 
90, 95 en 100 jaar een bloemetje of andere attentie 
overhandigen. Maar ook als echtparen een bijzonder 
huwelijksjubileum mogen vieren. 
Aan het eind van iedere maand
ontvangt u per mail een overzicht welke
echtparen in de komende maand hun
huwelijksjubileum vieren of die een
bloemetje of andere attentie moeten
krijgen vanwege hun leeftijd.
Als uw naam wordt genoemd bij een
bepaald persoon waarvan u bezoeker
bent dan bent u verantwoordelijk voor de attentie.



U bent vrij om zelf te bedenken wat u de betreffende 
persoon wilt geven. Dit kan een bloemetje zijn maar het 
mag ook een plantje zijn, een reep chocolade, een fles 
wijn of iets anders. Het bedrag dat u hiervoor bij de kerk 
af kunt rekenen is € 7,50. 

De kosten die u maakt kunt u noteren op het 
declaratieformulier dat u hebt gekregen. U kunt dit na 
iedere besteding doen maar u kunt ook enkele uitgaves 
optellen voor u deze indient bij Jos van den Boogert.

De maandelijkse lijsten voor zowel de verjaardagen als 
jubilea worden verstuurd per mail door Trudie Poot.
Bij haar kunt u ook terecht voor verjaardagskaarten en 
andere vragen.

Carina Kal is verantwoordelijk voor het bijhouden alle 
mutaties die worden ontvangen vanuit het kerkelijk 
bureau. 

Coördinatoren:

• Trudie Poot
Kethelweg 204 b
06-38065253
trudiepoot@ambachtoost.nl

• Carina Kal
Westnieuwland 65
010-4351805
carinakal@ambachtoost.nl
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