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Bij de dienst van zondag 14 februari 
De eerste zondag van de veertigdagentijd. 

Deze zondag heeft in de kerk, in het Latijn, de naam 'Invocabit'.  
‘Roept Hij mij aan, dan antwoord ik’ (Ps.91:15) 

De verzoeking in de woestijn staat dan vaak centraal. 
Het is een zondag die duidelijk markeert dat aan de aardse verleidingen nu op 
weg naar Pasen weerstand moet worden geboden d.m.v. vasten, bidden en leren. 

 
Deze zondag lezen we Hebreeën 4: 14 t/m 5: 10 en Lucas 4:1-13. 

Jezus is priester, hogepriester zelfs. Dat is pontifex in het Latijn. Het woord 
pontifex geeft prachtig aan wat de kern is van dit priesterschap. Pontifex 
betekent bruggenmaker. Jezus is een bruggenbouwer – niet al pratend en 

polderend, maar biddend en offerend. 
Er is kennelijk een afstand te overbruggen. 

Welke afstand is dat en ervaren wij dat ook zo? 
Welke bruggen kunnen wij slaan? 
 

In deze dienst wordt Cees Kok herbevestigd als ouderling. Hij wordt coördinator 
van sectie 2 (Babberspolder). Trudie Poot wordt als pastoraal medewerker aan 

sectie 2. Zij gaat o.a. de administratie doen. 

 
Woensdag 17 februari 2e avondgebed 

De doop van Jezus staat centraal in dit avondgebed. Drie aspecten spelen een 
rol. Doop betekent ondergaan in het watergraf. de doop betekent ook opnieuw 
geboren worden. En met de doop daalt op Jezus de geest van God neer. 

Marian Kalmijn en Tinie Nobel leiden dit avondgebed. Het mannenkwartet “The 
new Blend” ondersteunt dit avondgebed met zang. 

 
Uit de gemeente  
Mevr. Rie Kooijman*) is na een periode van bijna 4 maanden weer thuis 
gekomen. 

Ondanks dat zij hier blij mee is kost het ook weer tijd om te wennen, waar wij 
haar sterkte mee wensen. 
*) I.v.m. privacy staan privé adressen niet op de site, alleen in Onderweg 

 

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen 

 
Op weg naar Pasen 

 
De Hebreeënbrief 

Gedurende de zondagen naar Pasen lezen we ook uit de Hebreeënbrief. De brief 
aan de Hebreeën – de naam zegt het al – is een brief van een jood aan zijn 
geloofsgenoten, die het zwaar te verduren hebben omwille van hun geloof in 

Christus. Het offer, het lijden is aan het geloof niet vreemd. Zo is het altijd 
geweest. Abraham had in het beloofde land slechts een graf dat hij zijn eigendom 

mocht noemen. Ook Christus zelf is uit de samenleving verdreven en heeft buiten 
de stadspoort geleden. Hier in deze wereld zijn wij slechts op doorreis, 
vreemdelingen en bijwoners. 

 
De blauwe draad  

bij het thema van de vastenactie: water, bron van leven. 
Laat het water stromen door te breien. 

 
 



 
 
In de glazen zaal staat een mand met wol en breipennen. Daar mag u wat van 

meenemen om thuis een stuk beek of rivier te breien. Ook kunt u een rondje 
haken als bron. 

Of u breit verder aan de strook die er al is. U kunt natuurlijk ook uw eigen wol 
gebruiken. 
Breedte en lengte kunt u zelf bepalen. Maar wel met de kleuren die water kan 

hebben. Voor jong en oud. Kinderen kunnen punniken of vingerhaken. 
U kunt uw creatie in de mand inleveren tot 20 maart, zodat er in de stille week 

een compositie van gemaakt kan worden. Wie weet hoe verrassend. 
 
Voor vragen of overleg  

kunt u contact opnemen met ellenhaas@ambachtoost.nl tel. 010-4358606. 

 
Stap voor stap 

Veertigdagentijd en kindernevendienst 
De kinderen van de kindernevendienst starten a.s. zondag met het project Stap 

voor stap. Elke zondag zal de wegwijzer ons de weg naar Pasen wijzen. De 
prachtige platen verbeelden de verhalen die we gaan horen in onze eigen ruimte 
en de grote koffer die we op reis nodig hebben wordt elke week gevuld met een 

attribuut die we op onze reis kunnen gebruiken. Onze eerste opdracht van het 
project is een vraag die we moeten beantwoorden: “Wie roept je?” Mochten we 

verdwalen de komende weken dan worden we echt wel weer op de juiste weg 
gewezen. 
 

Natuurlijk leveren we ook onze bijdrage voor de Vastenaktie.  
Er zijn veel creatieve manieren te vinden om (klein)geld in het spaarpotje te 

stoppen. We helpen de kinderen door ze een ‘strippen’ kaart met ideeën te 
geven.  Hoe voller de spaarpot, hoe beter het is. In plaats van elke week een 
activiteit om geld te verzamelen, organiseren we met de kinderen op zondag 13 

maart na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken een BINGO! Iedereen is van 
harte welkom. De kaarten zijn ter plaatse te koop voor € 2,50 per stuk. We doen 

vier rondes op een kaart dus de kans op een prijs is heel groot. Doet u alle vijf 
de rondes mee? We hopen na afloop veel geld verzameld te hebben voor het 
goede doel dit jaar: Oeganda.  

Vastenaktie richt zich op het district Teso in het noordoosten van Oeganda, een 
arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. 

Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het 
land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van 
campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. Het campagneteam Socadido, 

de lokale partner van Vastenaktie, helpt de gemeenschappen om te gaan met 
extreme droogte èn extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de 

mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van 
bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, 
worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de 

oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn 
geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. 

Nog één vraag: mocht u thuis een cadeautje in de kast hebben staan waar u 
niets mee doet, dan houden wij ons aanbevolen om het te gebruiken als prijsje 
voor de bingo! 

 
Leiding van de kindernevendienst 

mailto:ellenhaas@ambachtoost.nl


 
De veertigdagen naar Pasen ook wel vastentijd. 3 
Men spreekt ook wel van de zeventig dagen tot Pasen. Dit in navolging van een 

oude christelijke onderstroom, berustend op de Joodse wortels van de christelijke 
telling van het jaar. 

Men las dan de Thora doorgaande in de zeventig dagen op weg naar het Pascha. 
 
In de liturgie horen we ook dat het de vastentijd is. Net als in die andere ‘paarse 

tijd’ advent zingen we na het ‘Kyrie’, het ‘Heer ontferm U’ geen Gloria. 
 

De veertigdagentijd is een tijd van vasten. 
Vasten is of kan veel meer zijn dan je natje en je droogje laten staan. Het is een 
vorm van geconcentreerder leven, op weg naar Pasen, in navolging van Jezus. 

Maar wat kan vasten betekenen? 
• Vasten is een oefening in het nee-zeggen tegen jezelf. 

• Vasten is een daad van inkeer 
• Vasten is een daad van solidariteit. 
• Vasten is een oefening in een nieuwe levensstijl 

• Vasten is een leertijd 
• Vasten is een gebedshouding 

• Vasten is een oefening in vereenzelviging met Jezus. 

  
Verslag deel 2 van de Zaterdagontmoeting op 23 januari in de 

Bethelkerk over zorg in de wijk 
Loes van Hutten en Laura Meerman vertellen over hun ervaringen en 
beantwoorden vragen. 

Loes maakt deel uit van het sociale wijkteam Holy. 
Het was een tropenjaar. Dit team heeft 400 nieuwe aanmeldingen verwerkt 

boven op wat ieder afzonderlijk teamlid meebracht vanuit de eigen praktijk. Het 
was wennen aan de nieuwe vorm van werken, keukentafelgesprekken, opstellen 
van stappenplannen. Trainingen, enz. 

Hoe bereik je een wijkteam? 
telefonisch op werkdagen van 11.00 – 17,00 uur 010 473 10 33  

Op de spreekuren. raadpleeg de website www.socialewijkteamsvlaardingen.nl/ 
 
Er komen vragen uit het publiek 

Kun je bij het wijkteam aankloppen als je je zorgen maakt over hoe het gaat bij 
de buren aas je daar zelf geen contact over kan of wil, of durft te leggen?  

Ja, dat kan. Het wijkteam kan op huisbezoek gaan, vooraf aangekondigd met een 
brief. Vaak werkt dat goed, een enkele keer niet, worden ze niet binnen gelaten. 
In geval van overlast kan het team samenwerken met politie, 

jeugdhulpverlening, kerk, buurtplatform, woningbouwcorporatie, bestaande 
vrijwilligersorganisaties. 

Het streven is om binnen 2 weken in actie te komen. Er is in beginsel geen 
wachtlijst. 
 

Over de hulpvraag 
Bijvoorbeeld als die gericht is op lichamelijke zorg. De vraag kan binnenkomen 

via de huisarts of familie. De financiering gaat dan via de zorgverzekeraar. 
De wijkverpleegkundige kijkt wat nodig is, dat kan naast bijv. hulp bij douchen of 
innemen van medicijnen ook gaan om aanpassingen in huis om een veilige 

woonomgeving te creëren. De lichamelijke hulp wordt direct de volgende dag in 
gang gezet. De aanpassingen worden gefinancierd via de WMO door de 

gemeente. Hiervoor geldt een andere indicatie. Deze wordt uitgevoerd door ROG 
plus. Het advies kan zijn dat iemand beter kan verhuizen omdat aanpassing van 

de woning niet betaald zal worden. De woningbouwcorporatie volgt het advies 
van ROG plus. 

http://www.socialewijkteamsvlaardingen.nl/


 
Huishoudelijke hulp 
De bekostiging hiervan ligt bij de gemeente. Gemeentes hebben een eigen 

beleid, dat van gemeente tot gemeente verschilt. Vlaardingen, Schiedam, 
Maassluis zitten op één lijn. De indicatie wordt gedaan door ROG plus. Er wordt 

een eigen inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. De financieel/administratieve 
afhandeling gebeurt door C.A.K. (centraal administratiekantoor). Momenteel 
heeft ROG plus in onze regio een achterstand voor de indicatiegesprekken. 

Huishoudelijke hulp omvat niet was- en strijkservice. Daarvoor moet je een 
beroep doen op mantelzorgers of een betaalde was- en strijkservice. 

 
Zorgzame kerk 
Kunnen we als leden van de kerk iets betekenen? 

Signaleren als je de indruk hebt dat het niet goed gaat. Vaak komt er te laat 
hulp. Hoor je vaak geschreeuw bij de buren. Zie je dat mensen huurachterstand 

oplopen, laat het de woningbouwvereniging weten voor het te laat is. Als je niet 
zelf wilt of kunt aanbellen, kun je aankloppen bij het wijkteam. Als burgers een 
bijdrage leveren kan ellende als huisuitzetting, afsluiten van gas, water en licht 

voorkomen worden. Je kan door allerlei oorzaken zomaar in de schulden raken. 
 

Zingevingsvragen 
Vanuit het wijkteam is er een kennismakingsronde geweest waarin ook de kerken 

betrokken zijn. Als de situatie daar aanleiding toe geeft wordt een cliënt begeleid 
naar iemand van de kerk. Het pastoraal team houdt zich daar ook mee bezig. 
Contacten van de kerk in de buurt 

Twee buurtbewoonsters van ‘Bewonersplatform Oud Ambacht’: Hermine de 
Koning en Bronja Nijk pleiten voor het stimuleren van informele contacten in een 

straat, zomaar een praatje, een kopje koffie.  
 
Huispaaskaarsen bestellen  

U kunt nog een huispaaskaars bestellen. De intekenlijst met afbeeldingen ligt in 
de kerk. Als u dezelfde kaars wilt als in de kerk is het goed te weten, dat voor de 

kerk een paaskaars is gekozen met paasrelief A, GAUDI.  
Zie ook de website van de kaarsenmaker Papot en van Moorsel: www.papot.nl. 

 
Dringen woonruimte gezocht 
"Man, alleenstaand, 56 jaar zoekt z.s.m. woonruimte (huur). 
 Klein huisje of appartement 

 2 kamers/douche/ toilet. Rustig en licht. Tuintje ook prima." 
 Bellen: 06-28202985" 

 
Giften 
Via mevr. Bep Keizer is €20, - voor de wijkkas ontvangen. Waarvoor onze dank. 

  
De bloemenpot  
heeft €79,14 opgebracht. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichten kunt u sturen naar 

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl. 

 
Zaterdag 13 februari 
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur 

Tevens boekenmarkt in de Windwijzer 
 

http://www.papot.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
mailto:redactie@ambachtoost.nl


Zondag 14 februari 
Tienerclub     19.00 - 20.30 uur 
 

Maandag 15 februari 

Klussenclub     09.30 - 12.00 uur 
Jongensclub 8-12 jaar    19.15 - 20.15 uur 

Basiscatechese groep 7 en 8  19.15 - 20.00 uur 
 

Dinsdag 16 februari 
Ouderensoos Jaarfeest   11.30 - 16.00 uur 

Cantorij      20.30 - 22.00 uur  
Meidenclub 10-12 jaar   19.00 - 20.00 uur 
 

Woensdag 17 februari  
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar   18.45 - 19.45 uur 

Avondgebed      19.30 - 20.00 uur 
 

Donderdag 18 februari 
Meidenclub 8-10 jaar    19.00 - 20.00 uur 

Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur 
 

Vrijdag 19 februari 

Messengers      20.00 uur 

 
Voor deze week op weg naar Pasen:  

 
God, onze Schepper, 

alleen in een klimaat van liefde 
kan een mens gedijen, 
opbloeien en vruchtdragen. 

Daarom bidden wij U 
aan het begin van deze dag 

om het grote en goddelijke geschenk 
van de liefde. 
Ja, wij vragen U om Uzelf, 

want U bent liefde. 
Wij vragen U 

om op U te mogen gelijken, 
uw trekken te vertonen, 
we zijn immers geschapen 

naar uw beeld, 
U bent immers onze Vader! 

Wij bidden U: help ons 
bij wat wij vandaag ondernemen, 
schenk ons daarbij uw Geest, 

een Geest van zachtmoedigheid en geduld, 
een Geest van blijdschap en vrede. 

Laat ook ons 
liefde mogen zijn, 
een zegen voor U 

en voor onze medemensen. 
Tot glorie van uw Naam, 

tot heil en geluk van ons allen!  
   Jaap Zijlstra 
 

ds. Guus A.V. Fröberg 


