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Bij de dienst van zondag 30 november
Eerste advent
Bethel bijzonderdienst
Thema van de dienst is ‘vriendschap’.
Wat betekent vriendschap in deze tijd?
Bestaan er nog echte vriendschappen?
Wie heeft nog van die vrienden of vriendinnen die je een half jaar of nog langer niet
ziet en meteen wanneer je ze weer spreekt, zonder aftasten, zonder ruis op de
kabel, de draad van het gesprek oppakt alsof je elkaar vorige week nog sprak?
Is vriendschap tegenwoordig terug te brengen toen de hoeveelheid
‘Facebookvrienden’, van wie je af en toe een teken van leven ontvangt, soms een
‘like’ en vaak ook helemaal niets.
Bestaan vriendschappen tot de dood ons scheidt als tussen David en Jonathan nog?
Al deze vragen worden beantwoord in deze dienst.
We zijn daarom benieuwd naar de ‘tien geboden van vriendschap’.
De dienst wordt samen met jongeren van de jeugdkerk en Provider georganiseerd,
vorm gegeven en uitgevoerd.
Er wordt een prachtig lied ‘Een vriend’ gezongen.
Voorgangers zijn jeugdwerker Björn van Veelen en ds. Guus A.V. Fröberg.
Het is vandaag de eerste advent.
Vandaag begint ook de kindernevendienst met haar project ‘Verrekijkers’.
Avondgebeden
Telkens van 19.30-20.00 uur
3 december
Ellen Haas, Thema: ‘geen vrede’.
10 december
Carla en Karin van Ee, Thema: ‘verlangen naar vrede’.
17 december
Wanda Werner, Thema: ‘belofte van vrede’.
Uit de gemeente
Riet Mülder-Cramer, Hogelaan 24, gaat na 60 jaar in Vlaardingen gewoond te
hebben verhuizen naar Amersfoort. Om precies te zijn gaat zij op 29 november
over naar haar nieuwe adres.*) Tel.nr. 033 4759090. Er is wel enige moed voor
nodig om deze stap te zetten en wij wensen haar een goede tijd toe in haar nieuwe
woning en nieuwe woonplaats dichter bij de kinderen. Het is leuk als zij post
ontvangt op het nieuwe adres.
Fred Kal, Westnieuwland 65, onderging een zware operatie in het Erasmus MC.
Gelukkig zijn de berichten goed en zal Fred ongeveer anderhalve week in het
ziekenhuis verblijven.
*) Om privacy redenen staan privé-adressen alleen in Onderweg en niet op de website.

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen
Wij gedenken Arnold Libregts

Arnold Libregts is maandag 17 november op 81 jarige leeftijd overleden.
Op de kaart staat ‘Varen was zijn leven’ en daar was geen woord teveel van gezegd.
Hij heeft ruim 10 jaar op de kleine vaart gevaren.
Hoewel hij machinist was, hield hij van de wijde blik, het kijken voorbij de horizon.
Ook na zijn jaren op de vaart heeft hij dat behouden door zijn bootjes waarmee hij ’s
zomers voer en in de winter voortdurend mee in de weer was.
Arnold was een mensen-mens. Hij hield van een praatje. Hij stond altijd voor een ander
klaar, was zorgzaam voor zijn vrouw, voor de kinderen en kleinkinderen en voor zijn
levenspartner Riet Voogt.
Hij was een mensen-mens met een sterk rechtvaardigheid gevoel.

Hij is ziek geworden, de asbest heeft hem gesloopt. Hij is gestorven in hospice ‘De
Margriet’.
Hoewel de laatste jaren niet zo’n kerkganger bleef het geloof een grote rol voor hem
spelen.
De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis vond plaats maandag 24
november in de aula van begraafplaats Holy.
We lazen psalm 121, de psalm die ik de laatste keer met hem had gelezen en waarover
we spraken.
Er werden onder grote belangstelling hartverwarmende woorden gesproken.
Wij zijn in gedachten en gebeden bij Riet Voogt, de kinderen Els, Trudie en Arno, hun
partners en de kleinkinderen.
Ds. Guus A.V. Fröberg
Waarover spraken wij….
Impressie van de kerkenraadsvergadering van 20 november jl.
Wederom spraken wij over het beleidsplan 2015-2019, nu in zijn definitieve vorm.
Het plan wordt op 14 december, na de kerkdienst, aan de gemeenteleden vooren uitgelegd. Als de gemeente akkoord gaat is het beleidsplan vastgesteld en
kunnen we tot uitvoering overgaan. Eén van de punten in het plan is een project
‘de zorgzame kerk’.
Zeker nu er nieuwe wetgeving op dit punt is, meent de kerkenraad dat we ons
opnieuw de vraag moeten stellen hoe en waar wij present kunnen en moeten zijn.
Dit vanuit onze overtuiging dat wij de opdracht hebben om voor elkaar te zorgen.
Hierover spraken wij in de vergadering met wethouder (en gemeentelid) Cees
Oosterom. Hij zou graag zien dat de kerk een signalerende rol zou hebben en
gemeenteleden (nog meer) alert zijn op wat in hun omgeving gebeurt. Hoe wij dit
vorm kunnen geven zal in de komende tijd besproken worden, zeker ook met de
wijkgemeente.
Naast deze inhoudelijke gesprekken kwamen ook de nodige huishoudelijke zaken
aan de orde. Eén belangrijk punt daaruit: per 31 december zijn drie ambtsdragers
aftredend, t.w. Cora de Koning, Cobie Plantinga en Cobie van der Vlies. De eerste
twee willen hun ambtstermijn verlengen, zij worden in januari herbevestigd. Van
Cobie van der Vlies nemen wij in januari helaas afscheid.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 29 januari.
Namens de wijkkerkenraad,
Anneke Vat, scriba
Bijbel en Koran
Maandag 1 december is de tweede avond van de lees- en gespreksgroep.
Centraal staan dan de verhalen van advent en kerst. De verhalen over Johannes de
Doper, Maria en de geboorte van Jezus in de Bijbel ende Koran.
Ook als u de eerste avond gemist hebt, bent u van harte welkom.
20.00 uur in de Bethelkerk.
Bijbelkring ‘Marcus opnieuw’
We vervolgen onze lezing met Marcus 2.
Van harte welkom. Bethelkerk, 3 december, 10.30 uur.
Kerstmarkt Ambacht-oost
Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op vrijdag 12 december a.s.
van 18.00 uur tot 21.00 uur. Kijkt u uw kerstspullen weer eens na, misschien
zijn er spullen die u niet meer gebruikt? Dan maakt u er een ander blij mee, en de
opbrengst is ditmaal voor 2 doelen! Een gedeelte gaat naar Marcel en Mariska in
Malawi....en we willen nieuwe "aankleding" voor onze kerstboom in de kerk!!

U kunt uw spullen inleveren: maandag 8 dec. 10-12 u., dinsdag 9 dec. 14-16 u.,
woensdag 10 dec. 19-20 u. donderdag 11 dec. 14-16 u. en vrijdag 12 dec.10-16 u.
Ook verzorgen wij weer de kerstpost in Vlaardingen, in samenwerking met
voetbalvereniging CWO. U kunt deze post voorzien van postcode voor € 0,30 per
stuk, inleveren....zondag 7 dec. na de dienst, op bovengenoemde tijden en op de
kerstmarkt, voorzien van contante betaling.
Medewerkers zijn van harte welkom
Wilt u bakken, koekjes of zo....., of helpen uitpakken en klaar zetten?
Kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen?
Verkopen op de avond zelf? Opruimen? Vele handen maken licht werk......dus meldt
u aan!!
Er komen intekenlijsten in de zaal te liggen. Of geef U op, of info bij
Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl.
We hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!
75 jaar Bethelkerk
Boekje
Een jongen die een scheerkwast liet verdwijnen in een domineesmond, een man die
’t land afzocht naar een orgel, een vrouw die een ‘poepkamp’ leidde, een theoloog
die bakker was, een Groningse die in het voetspoor van haar moeder trad…
Zomaar een greep uit het mooie boekje dat verschenen is bij het 75 jarig bestaan
van de Bethelkerk. Verhalen van mensen, die hun levensverhaal lieten opschrijven
en daarmee lief en leed met anderen willen delen. Lief, door hun huwelijk, hun
werk, hun kinderen; leed, door het verlies van een partner of een kind. Allemaal
verhalen van mensen die verbonden zijn met de Bethelkerk, zij maken dit boekje
compleet.
Zonder deze mooie mensen, die hun levensverhaal vertellen, zou de Bethelkerk een
(mooie) berg stenen zijn. Met hun verhalen vertellen deze mensen niet alleen over
zichzelf maar ook over u en de gemeenschap die we als gemeente van de
Bethelkerk delen.
Wat bijzonder dat ik die verhalen, met de enthousiaste ruggensteun van Daan van
Heere, mocht opschrijven.
Dank u wel,
Carla van Ee
Giften
Deze week mochten we voor de wijkkas twee giften ontvangen:
Via Mieke de Kruijf-Bos een gift van € 20,- en via Ine van der Vaart een gift van
€ 50,-.
Via Marja Griffioen kwam er een gift van € 10,- voor de bloemenpot.
Alle gevers heel hartelijk bedankt.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 30 november
Bethel Bijzonderdienst
Taizédienst Bethelkerk
Zie ook bericht onderaan hierover

Tienerclub

10.00 uur
19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 1 december
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Leerhuis Bijbel en Koran

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.00 uur

Dinsdag 2 december
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 3 december
Bijbelleerhuis ‘Marcus opnieuw’
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Avondgebed
Moderamen

10.30
18.45
19.30
20.00

Donderdag 4 december
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

- 12.00 uur
- 19.45 uur
- 20.00 uur
uur

Zaterdag 6 december
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur
Voor deze week en daarna:
Bij de eerste advent
Wonder van vrede
Niet om een wonder
uit vreemde verte
niet om een engel
de aarde hoog te boven
niet om een kind
vanuit de hemel neergedaald
bidden wij – maar
om engelen van mensen,
dagelijks om ons heen.
om het wonder van Vrede
voor hier en overal.
Peer Verhoeven
ds. Guus A.V. Fröberg
_____________________________________________________________

Kerstbrunch in Vlaardingen: mensen ontmoeten tijdens een maaltijd
OP 2e Kerstdag organiseren enkele kerken gezamenlijk alweer voor de 5e keer een
gezellige Kerstbijeenkomst.
Alle mensen, jong en oud, samen of alleen, zijn op deze dag van harte welkom in
de Pax Christikerk, aan de Reigerlaan 51 in Vlaardingen Holy.
De zaal gaat open vanaf 12.30 uur. De middag zal tot ongeveer 16.00 u. duren.
Voor de maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage geven.

Opgeven
Heeft U zin om te komen, dan kunt U zich tot 23 December opgeven bij Berthe de
Leede tel 010-2470804 of Paul Snoeren 010-2260733.
U kunt ook e-mailen naar corapaulsnoeren@chello.nl.
Tot ziens op 2e Kerstdag?
_____________________________________________________________
Taizéviering 30 november in de Bethelkerk
19.00 uur
Deze zondagavond zingen we de liederen van Taizé, we bidden en
delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te
drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
Aanvang 19.00 uur
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te
drinken, ervaringen te delen en wat na te praten.
De volgende vieringen zijn gepland:
1 februari
Heilige Lucaskerk Hoogstraat 26/A/B
22 maart
Bethelkerk
Burg. Verkadesingel 26
Met een hartelijke groet,
Ds. Guus A.V. Fröberg
t. 010 4348433
predikant@ambachtoost.nl

3131 BN
3135 KZ

