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BETHELNIEUWS
wekelijkse brief
voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk) 
van de Protestantse gemeente te Vlaardingen
website: www.ambachtoost.nl/            

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

Bij de dienst van zondag 4 december
In deze dienst gaat ds. Edwin de Jong uit
Simonshaven voor. 
De Adventstijd is normaal gesproken een tijd van
voorbereiding en gezelligheid. Kaarsje aan.
Kerstboom neerzetten. Dat soort dingen. Maar
de boodschap gaat soms veel verder dan we ons
realiseren. Ongemakkelijk. Radicaal. Zoals in de
bekende Lofzang van Maria. Zondag laten we die
woorden goed tot ons doordringen. 
Het gaat over ‘De uitdaging van Advent’.
Aanvang 10:00 uur. Hartelijk welkom! 

Bevestiging ds. Geert van Meijeren 
Zondag 4 december, 15:00 uur viert de wijkgemeente Grote Kerk een bijzondere 
dienst. Ds. Van Meijeren wordt aan de gemeente verbonden. 
Een bijzonder moment na een lange vacante periode. 
Als wijkgemeente Ambacht-Oost feliciteren wij de wijkgemeente Grote Kerk en 
Ds. Van Meijeren. We wensen jullie God’s onmisbare zegen toe. 

Pastor of dominee nodig? 
Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor 
Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres. 
pastor@ambachtoost.nl telefoon 06-58 91 11 35 

Vak C, anderhalve meter vak
We willen Vak C blijven handhaven voor mensen die nog graag anderhalve meter 
afstand willen houden. Het is het vak banken, voor de regietafel.       
We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.     
Heleen Horsman   

Vervoer naar de kerk
Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen met het 
vervoer naar de kerk, neem dan contact op met Marianne de Wilt:
mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel. 010-434 35 88

Centraal Meldpunt Overlijden
Het Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele PGV is Loes Hössen, pastoraal 
assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten.
Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van 
een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende
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pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer 
vragen om dit te doen.
In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld. 
Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de 
familie contact leggen met een beschikbare voorganger. 
Het telefoonnummer is: 06-30137975, E-mail: uitvaarten.pkn.vld@gmail.com

Vertrouwenspersonen
Veilige kerk
Als kerkelijke gemeente vormen
wij met elkaar een
geloofsgemeenschap. Binnen die
gemeenschap moet ieder zich
veilig kunnen voelen. Dit
betekent dat je niet
geconfronteerd behoort te worden met ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers,
zowel professionals als vrijwilligers. Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele
maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet immuun voor. Het is dan ook 
belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en dat er 
gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben. 
De Protestante gemeente te Vlaardingen wil dat er een plek is waar gemeenteleden 
met dergelijke klachten terecht kunnen. 
Er zijn daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld.
Vertrouwenspersonen voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen:
Bas Gravendeel en Nel van Bodegom.
Om contact op te nemen mail naar: vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl

Actie voor de Vlaardingse Voedselbank
Op zondag 4 december a.s. hebben we de  actie voor de 
Voedselbank.  Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak suiker. Meer dan één pak 
mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee 
wilt doen en het tot een groot succes wilt helpen maken. 

Er worden momenteel in Vlaardingen meer dan 200 pakketten per week verstrekt.
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten en voor 
mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig 
hebben.                                   
Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle pakketten!                    
Zondag 6 november hebben we meer dan 140 potten jam van u mogen ontvangen.    
Dit aantal is mede te danken aan Ellen en Kees Haas van wie we 60 potten jam 
ontvingen.                      
Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.
Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op 
zaterdag 3 december tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer  
iemand in de Bethelkerk aanwezig is, uw bijdrage afgeven.
Hartelijk dank dat u mee wilt doen.
Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar:
rekeningnummer NL78 RABO 0310194660 t.n.v. Stichting Voedselbank Vlaardingen 
o.v.v. gift Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank, of naar de Wijkdiaconie 
Ambacht-Oost, rekeningnummer  NL18INGB0005344105 o.v.v. gift Voedsel voor de 
Vlaardingse Voedselbank.    
Jos van den Boogert, tel. 0638315155
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Collecte Noodhulp zondag 
4 december 2022

Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste 
terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote 
armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op 
te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families 
met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten 
van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt 
hen weerbaarder.
Met jouw bijdrage steun je het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en 
andere noodhulpprojecten over de hele wereld. Geef aan de collecte of maak een 
bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische
vluchtelingen.
Meer informatie op kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!

Troostkantine
Donderdag 8 december nodigen we u weer uit voor de Troostkantine. 
De maand december met alle mooie en moeilijke dingen staat deze 
keer centraal. 
De Troostkantine begint om 15:00 uur. 
We zijn open voor iedereen, en ook veilig voor iedereen. 

Kinderkerstzang 2022      
Elke vrijdag tot de kerst gaan we oefenen
van 14.45 uur tot 15.30 uur in een zaal
van de Bethelkerk, o.l.v. Arlène
Drenkelford.
Voor limonade en wat lekkers wordt
gezorgd, kinderen vanaf groep 3 zijn
welkom!
Graag opgave bij Marianne de Wilt, email j.wilt1@chello.nl of telefoon 0614726869 / 
010 4343588. We willen er weer een leuke middag van maken.                
De kinderkerstzangmiddag is zaterdag 17 december om 16.00 uur.

Scholen bezoeken de kerk
Acht klassen van de openbare scholengemeenschap Vlaardingen bezoeken in de 
adventstijd een kerk. Ook in de Bethelkerk komen op 22 december 3 klassen. 
Rob van Mourik (jeugdwerker Vlaardingen) zoekt nog 1-2 mensen erbij die mee willen
helpen. Dit zal met name bestaan uit het begeleiden van een groepje in en rond de 
kerk en open staan voor vragen die de jongeren hebben. 
Meer informatie en enthousiast aanmelden bij: jeugdwerkervlaardingen@gmail.com

Bethelmannen en Bethelvrouwen gaan weer zingen! 
Op zaterdag 21 januari willen we weer een BMZ (Bethel Mannen Zingen) event 
houden en daarop volgend natuurlijk een BVZ (Bethel Vrouwen Zingen) event op 
zaterdag 4 februari. 
De afgelopen jaren was het vanwege corona niet mogelijk deze activiteiten te 
organiseren maar nu gaat het er toch weer van komen!

3

mailto:jeugdwerkervlaardingen@gmail.com
mailto:j.wilt1@chello.nl


We hebben Edwin Vooijs, een van onze 
organisten, bereid gevonden om beide pop-up
koren te dirigeren. Wij zijn hier heel blij mee!
Zoals te doen gebruikelijk gaan we de liedjes 
‘s middags instuderen en brengen we ze 
daarna voor onze partners ten gehore.
Aansluitend is er de inmiddels befaamde 
afterparty waarvoor de deelnemers gevraagd 
wordt iets te eten of te drinken mee te 
brengen. Hiervoor wordt t.z.t. een lijst 
gemaakt. Tenslotte wordt van u een kleine 

financiële bijdrage gevraagd om de kosten te bestrijden.

OPGEVEN
Voor de BMZ kunt u zich opgeven bij:
– Bert van der Meer bertvandermeer@ambachtoost.nl of bij 
– Chris Mooij chrismooij@ambachtoost.nl.
Voor de BVZ kunt u zich opgeven bij 
– Monique Roessen moniqueroessen@ambachtoost.nl. 

Met vriendelijke groet, mede namens Monique, Bert en Edwin,
Chris Mooij

Jamverkoop
Zondag 4 december hopen we u weer te ontmoeten  bij
de tafel met jampotjes.
Zoals u weet: de opbrengst is zonder aftrek van kosten
voor het project van zuster Mary in Ruiru in Kenia. 
Kunt u niet naar de kerk komen en u wilt wel jam, bel 
of mail ons.
Kees en Ellen Haas
tel: 010-4358606; mail: ellenkees.haas@hetnet.nl

40-dagen kalender
Beste gemeenteleden, 
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen
kalender, voor- en door gemeenteleden van de
Bethelkerk. 
Ook in 2023 willen we als gemeente
Ambacht Oost een mooie kalender
samenstellen. 
Daarom een uitnodiging aan u / jou: 
kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een 
gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of 
Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie. Je gebruikt
maximaal 225 woorden.
We laten ons ditmaal inspireren door het thema ‘stenen’. 

Citaten/uitdrukkingen over stenen die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven:
De steen op je maag. 
Steengoede verhalen.
De steen waaraan je je vreselijk stoot. 
Een steen staat voor zware, niet te tillen problemen.
De steen die iemand naar haar hoofd gegooid krijgt.
De afgekeurde steen is een hoeksteen geworden.
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Stenen voor brood.
Versteend hout.
De stenen tafelen.
Ik stond versteend van angst.
Geen steen zal op de andere blijven. 
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Dat oeroude rotsvaste gesteente waarop je kunt lopen. 
De stenen in de bergen of de woestijn die de weg markeren.
De bijzondere gedenksteen, in het landschap of op een graf.
En vooral: de rots die opengaat in het verhaal van Pasen waar de steen staat voor de 
dood. 
De steen voor het graf van Jezus is weggerold.
Laat je inspireren! Het moet toch zeker gaan lukken om weer ruim 40 mooie bijdragen
te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……

Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 18 januari 2023 bij mij aan te
leveren, liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl
of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen

Hartelijke groet
Kees Nieuwstraten
tel 06 25108182

Kerkbalans 2022 het resultaat op dit moment
Vlaardingen, december 2022

Beste gemeenteleden,

Rond de jaarwisseling was er de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2022 
met als thema GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
en dat geldt nog steeds.
Dank aan u voor alle toezeggingen en bijdragen tot op heden van u ontvangen, 
maar er kan nog veel meer bij! 
De stand van zaken.
Volgens de begroting verwachten we een te ontvangen bedrag van € 669.000,          
maar dan nóg hebben we een verlies van € 194.500. 
Op dit moment staat de teller van het bedrag aan ontvangsten op: € 578.675. 
Zou het kunnen, dat u nog geen toezegging heeft gedaan of deze nog niet heeft 
voldaan? 
U kunt altijd nog uw bijdrage overmaken naar IBAN NL74 RABO 0373 7308 96, 
onder vermelding van Kerkbalans 2022 en uw registratienummer. 
Wij hopen dat wij kunnen rekenen op uw financiële betrokkenheid. 
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor! 
Als vindplaats van geloof, hoop en liefde heeft de kerk uw financiële steun hard nodig 
en op haar beurt wil de kerk ook iets voor u betekenen. Heeft u vragen hierover, wij 
horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
De Raad van de Geldwerving
Het College van Kerkrentmeesters

Als je dan toch een kaartje stuurt….
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Misschien herkent u het: zodra het vroeger donker wordt één of meerdere kaarsen 
aansteken. Het brengt gezelligheid en warmte in huis.
In aanloop naar Kerst stuurt u vast ook kaarten aan familie en vrienden om hen het 
goede te wensen, een hart onder de riem te steken, te laten weten dat u aan hen 
denkt.
Wat is er dan mooier om dat te combineren met een goed doel: Amnesty 
International, de organisatie die zich inzet voor mensenrechten.

Op zondag 4 december zijn we aanwezig. Na de kerkdienst kunt u de vele kaarsen en 
kaarten bekijken en, hopelijk, iets kopen.
Alleen….. we hebben geen pinapparaat. U kunt contant betalen of via uw mobiele 
telefoon. 
We hopen u te treffen.

Amnesty International
Ineke Nieuwstraten

Wereldlichtjesdag 
Ieder jaar op de 2e zondag in december - dit 
jaar 11 december -  is er sinds 1997 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen 
mensen bij elkaar om overleden kinderen te 
herdenken en steken zij om 19.00 uur een 
kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones 
in de wereld ontstaat hierdoor een golf van 
licht, zodat de wereld een beetje lichter 
wordt voor de mensen die hun kind hebben 
verloren en daarbij mogen beseffen dat zij 
niet alleen zijn met hun verdriet.
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We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 
hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl 
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 Via Facebook @BethelkerkVld, twitter @BethelkerkVld en Instagram 
@bethelkerk_vld

       
 Via ‘Onderweg’.
Donderdagactiviteiten
Overzicht van alle donderdag-activiteiten: 
1e donderdag: Bethelcafé
2e donderdag: Troostkantine
3e donderdag: Bethelcafé
4e donderdag: geloofsgesprek, 22 december, 
                                             26 januari, 23 februari en 23 maart
Agenda:

Zaterdag 3 december
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
Zondag 4 december
Dienst – ds. Edwin de Jong 10.00 uur
Maandag 5 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Donderdag 8 december
Troost Kantine 15.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10 december
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Zondag 11 december, Heilig Avondmaal
Dienst – ds. Neely Kok 10.00 uur

Gedicht van de week
Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl     

Advent        (Greet Brokerhof-van der Waa)

Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig licht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht
een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen. 
Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan een weg van vrede in. 
Die moet je verder lopen.
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Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn rijk zal komen.
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