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Bij de dienst van zondag 28 februari 
De derde zondag van de veertigdagentijd. 

We vervolgen onze lezing uit de Hebreeënbrief en het Lucasevangelie deze 
zondag met Hebreeën 7: 15-28 en Lucas 13: 1-9. 
Wie is Jezus voor ons vandaag? Zoon van God of een bevlogen leider of een man 

met een grote X factor of wonderdoener? Een vriendelijke man of revolutionair? 
Of is het en/of? 

Dat was ook toen de Hebreeënbrief werd geschreven al een grote vraag. Wie is 
Jezus? Omwille van de herkenbaarheid tekent de auteur van de brief het nieuwe 
van Jezus met (voor zijn lezers) herkenbare oude ‘kostuums’. Bovenal met de 

mythische gestalte van Melchisedek. Psalm 110 speelt hierbij een centrale rol. 
 

Deze zondag vieren we met elkaar, maar in het bijzonder met de ouders, Hugo 
en Milou en broertje Jurre en familie de doop van Jolie Krijna Timmersmans. 

 
Jongeren van de jeugdkerk over Jona in het vierde avondgebed 
Op 2 maart, het vierde avondgebed, brengen jongeren van de jeugdkerk het 
verhaal van Jona in beeld. Zij verbeelden met een schimmenspel hun visie op het 

verhaal waarin opnieuw water een centrale rol speelt. 

 
Wij gedenken 

Arie den Draak die 15 februari in de leeftijd van 87 jaar is overleden.  
Arie was een geboren Vlaardinger, hij hield van de stad en haar geschiedenis. 
Hij was een man die altijd klaar stond voor een ander. Of het nu de financiële 

administratie voor een ander was of een karweitje, hij stond altijd klaar. 
Arie was een gelovig mens, met hart en ziel verbonden aan de kerk, eerst de 

Nieuwe kerk, later de Bethelkerk. 
Hij heeft jeugdwerk gedaan voor de kerk, was jeugdouderling, later jarenlang 
ouderling en bracht veel huisbezoeken en heeft zich ingespannen voor de oud-

papieractie van de Bethelkerkwijk. Veel, heeft hij bijdrage aan de uitbreiding van 
de Bethelkerk, nu de grote zaal. 

De fusie van de kerken heeft hem pijn gedaan, vooral ook omdat de 
confessionele stroming daarmee dakloos werd. 
Maar ondank deze kerkstormen bleef hij een gelovig mens en kerkmens. 

In de dienst memoreerden we zijn leven, lazen de trouwtekst Johannes 15: 5 en 
Lucas 2:30 ‘Mijn ogen hebben uw heil gezien’. 

Arie had deze laatste tekst zelf uitgekozen. 
Om twee redenen: om zijn toenemend gebrekkig zien, wat hem belemmerde om 
de kranten, het nieuws te volgen. 

En ten tweede ook om zijn persoonlijk geloofsleven, zijn vertrouwen in God de 
Vader, zijn geloof in Christus, zijn geleid zich geleid weten door de Heilige Geest. 

De afscheidsdienst was maandag 22 februari in de Bethelkerk, waarna de 
begrafenis op de begraafplaats Emaus plaatsvond. 

Wij zijn in gedachten en gebeden bij mevr. den Draak, de kinderen Annette, 
Arine, Hélène en Esther en de familie. 

 
Blij met onze buren in Holy 

We zijn blij met onze buren in Holy dat ze zondagmiddag 28 februari de 
verbintenis van ds. Erwin de Fouw aan de wijkgemeente vieren. Wij wensen hen 

een gezegende relatie, een zegen ook voor de Protestantse Gemeente te 
Vlaardingen. 



6 maart  

Geuzenzondag 
Thema: Vluchtelingen 

 
Jezus was een vluchteling 
 

In de Bijbel zien we een lange stoet van vluchtelingen gaan. 
De Israëlieten, door honger gedreven naar Egypte. 

Het volk Israël vlucht voor de meedogenloze onderdrukking van de Farao uit 
Egypte: ‘Let my people go’. 
Daarna begint een veertigjarige zwerftocht door de woestijn om uiteindelijk aan 

te komen in het beloofde land. 
Ruth vlucht met haar moeder vanwege de honger uit Moab naar Bethlehem. 

Het volk Israël keert van uit de gevangenschap ‘by the rivers of Babylon’ 
gehavend en geschonden naar het verwoeste land terug. 
Jezus en zijn vader en moeder slaan op de vlucht naar Egypte uit vrees voor de 

massale slachting van kinderen in Bethlehem door koning Herodes. 
Een lange stoet van vluchtelingen begeleid het verhaal van de kerk van alle 

tijden en plaatsen. 
 

Het wordt een Bethelbijzonderdienst, voorbereid door een groep mensen, die van 
een dienst met recht een bijzondere dienst maken. 
In de dienst zingt een ad-hoc koor ‘Imagine’ in vertaling ‘Stel je voor, er zijn 

geen grenzen’. De Messenger en BMZ en BVZ zongen het de afgelopen maanden. 
Het wordt 6 maart om 9.15 uur gerepeteerd. 

Wil je meedoen? Zorg dat je er om 9.15 uur in de Bethelkerk bent. 

 
Deze zondag staat in het teken van 
 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK 
Na de actie van vorige maand konden we 47 blikken fruit inleveren bij de 

Voedselbank. 
Op 6 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze 
maandelijkse actie. 

Dit keer willen we u vragen om een kilo-pak kristalsuiker in te leveren. 
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten 

zijn op zondag, kunt u de suiker ook nog naleveren. 
Hartelijk dank voor de medewerking! 
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155 

 
Op weg naar Pasen 

 
Avond over Witte Donderdag 
Maandag 29 februari 20:00 uur 

Op Witte Donderdag staan we stil bij de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen 
hield: de Pesachmaaltijd. Het is de maaltijd waarbij het Joodse volk gedenkt dat 

de voorouders als slaven in Egypte leefden en door God bevrijd zijn van die angst 
en onderdrukking. Toen Jezus deze maaltijd met zijn leerlingen vierde heeft hij 

het brood genomen, gebroken en uitgedeeld aan zijn leerlingen. Daarbij gaf hij 
hen een, dat dit het teken is om aan te geven dat als hij er niet meer zal zijn, zij 
mogen geloven dat hij in hen zou voortleven. 

Hij heeft de beker wijn genomen en deze doorgegeven opdat iedereen er van zou 
drinken. Opdat in hen zijn passie, zijn hartstocht voor een andere, betere wereld, 

zou voortleven. 



Zo heeft Jezus de maaltijd ingesteld die wij vandaag de dag vieren in de kerkelijk 

gemeenten: het Heilig Avondmaal. 
De eerste gemeenten vierden deze maaltijd tijdens een gemeentemaaltijd. 

Dit jaar willen wij dit op vergelijkbare wijze met elkaar vieren. 
Op Witte Donderdag komen we dit jaar bij elkaar om een maaltijd te houden. 
Daarin gedenken we hoe Jezus met de zijnen de maaltijd heeft gevierd. 

Het is een maaltijd waar iedereen welkom is: jong en oud. 
Laat het een vreugde zijn deze maaltijd met elkaar te vieren. 

 
Om wat meer te vertellen over deze maaltijd, over Witte Donderdag en er met 
elkaar over te spreken nodig ik iedereen van harte uit om maandag de 29e 

aanwezig te zijn. 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
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 zijn op weg met het project Stap voor 
stap. Elke zondag zal de wegwijzer ons de weg naar Pasen wijzen. 
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.  

Zie hierover een informatief filmpje.  
 
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. 
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Woensdag 9 maart: Hergebruiken van oude boeken 
Een avond waarin we door u meegebracht oude atlassen, muziekboeken, 

prentenboeken, etc. (liefst met een beetje stevig papier) gaan hergebruiken. Met 
het papier kunnen enveloppen, doosjes en meer gemaakt worden. Zo krijgen 
boeken die u anders weg zou gooien een tweede kans.  

We beginnen om 20.00 uur, na het avondgebed, in de Bethelkerk.  
Annemieke Sterrenburg zal de avond begeleiden. U bent van harte welkom en u 

kunt gerust iemand meenemen. Opgeven is niet nodig, deelname is gratis. We 
zien u graag op 9 maart! 

 
Giften 
Wij ontvingen via Ria Korpershoek een gift van €10, - en via Bertus van Dalfsen 
een gift van €10, - voor de wijkkas. 

Via Marja Griffioen kwam er een gift van € 20,- en een gift van € 10,- beide voor 
de bloemenpot. 

Alle gevers heel hartelijk bedankt.  
 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichten kunt u sturen naar 

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

Zondag 28 februari 
Tienerclub    19.00 - 20.30 uur 

 
Maandag 29 februari 
Klussenclub    09.30 - 12.00 uur 

Jongensclub 8-12 jaar  19.15 - 20.15 uur 
avond over Witte Donderdag 20.00 uur 

 
Dinsdag 1 maart 
Ouderensoos   14.30 - 16.30 uur 

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

 
Woensdag 2 maart  
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur 

Moderamen    20.00 uur 
 

Donderdag 3 maart 
Meidenclub 8-10 jaar  19.00 - 20.00 uur 
Glorious Touch   20.00 - 22.00 uur 

 
Vrijdag 4 maart 

Messengers    20.00 uur 
 

Zaterdag 5 maart 
Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur  
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Voor deze week op weg (op Pelgrimage) naar Pasen:  

 
Wandeling  

(Rutger Kopland) 
 
Onze gesprekken werden langzaam 

onze vragen beantwoordden we met kijken 
naar de langzame wereld om ons heen 

de dorpen en landerijen in de diepte 
de vogels bijna verdwijnend in de hemel 
 

we gingen zitten kijken naar deze prachtige 
onverschilligheid van de wereld 

naar de overbodigheid van onze vragen. 
 
ds. Guus A.V. Fröberg 

 
________________________________________________________________ 

 

Taizéviering 
 
Zondag 6 maart, 19.00 uur  
In de Bethelkerk 

 

 

Dit is het laatste Taizégebed van dit seizoen. 

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we 
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. 

 
Iedereen van harte uitgenodigd! 

 
Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur. 
 

Namens de voorbereidingsgroep: 
Gezina van Bohemen 

en 
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres) 
tel.: 010 434 84 33 

E-mail: predikant@ambachtoost.nl. 
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