
 

WIJKBERICHT 4 APRIL 2016 – jrg. 15 nr. 13 + Aankondiging Kinderkoor 15 mei 

 
Bij de dienst van zondag 10 april 
De lezingen zijn deze zondag uit Jeremia 32, 36-41 en Lucas 24, 35-48. Jezus 
verschijnt aan zijn leerlingen en begroet hen met de woorden: ‘Vrede zij met 

jullie’, een hemels woord, misschien is vrede wel het wachtwoord voor de hemel 
op aarde.  

Pastor Marja Griffioen 

 
Uit de gemeente 

Wij leven mee met de familie Zuidgeest (Burgemeester Verkadesingel 3. Fop 
Zuidgeest verblijft in het ziekenhuis, zijn toestand was kritiek maar het gaat 
geleidelijk aan beter. Wij zijn bij hem, zijn vrouw Erica, de kinderen, de familie in 

onze gebeden. 
ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen 

 
Wij gedenken Anna van Reeven 
Op donderdag 24 maart, de dag voor haar verjaardag, is overleden Anna 

Elizabeth van Reeven- van Aggelen op de leeftijd van 72 jaar. Weduwe van Jan 
van Reeven en partner van Rinus van Stein, haar eveneens overleden tweede 
man. Anna woonde aan de Schiedamseweg, en is in het Hospice de Margriet 

overleden. Zij hield veel van de natuur die voor haar een bron van troost was. 
Het deed haar pijn als de schepping geschonden werd en ze hoopte dat de 

wereld alleen maar mooier werd en niet slechter. Boven de kaart staan de 
woorden:  

De zon scheen 

De vogels floten 

De bloemen bloeiden 

En toen werd het stil. 

We namen afscheid van Anna op woensdag 30 maart om 12.00 uur in de aula 
van begraafplaats Holy waar aansluitend de begrafenis plaatsvond. Wij leven 

mee met haar zus, vrienden, neven en nichten en gedenke Anna in eerbied.  

Pastor Marja Griffioen 

 
Wij gedenken Marijtje Remmig Sjouken 

Op de avond van tweede paasdag, 28 maart is na een korte ernstige ziekte 
rustig ingeslapen Marijtje Remmig-Sjouken. Zij is 82 jaar geworden. 
Zij woonde op de Burgemeester van Walsumlaan. 

Mar was een opgewekte vrouw, die altijd open stond voor ander mensen. Ook 
toen haar man Piet negen jaar geleden overleed en ze het daar heel moeilijk mee 

had, bleef ze open oog en oor houden voor anderen. 
Wat steeds weer naar boven kwam, was de steun die ze ontving van haar neef 
en nicht Paul en Elly van der Kruijt, die voor haar als kinderen waren. 
 

De crematie heeft plaatsgehad op maandag 4 april. 

We hebben daarbij psalm 121 gelezen. 
 

Janny Westrate 

 
 



 

 

Nokkie-beurs 

Op zaterdag 9 april wordt voor de allerlaatste keer in de Windwijzer de bekende 

Nokkie-beurs gehouden: een kinderbeurs voor het goede doel.  
Vanaf 1999 is deze beurs meer dan 30 keer georganiseerd. Het is goed geweest, 

zeer goed! Nu is het tijd voor wat anders.  
Deze laatste keer gaat de opbrengst naar de Windwijzer zelf. Enige reparatie-
werkzaamheden moeten het gebouw weer toekomstbestendig maken: klaar voor 

mooie, nieuwe initiatieven! 
Als u wilt meehelpen bij de voorbereidingen (graag intekenen), spullen of kleding 

wilt brengen voor de verkoop, of misschien zelf wilt komen rondkijken op de 
beurs op zaterdag tussen 9 en 12 uur, neem dan uit de kerk een folder mee met 
alle tijden en informatie.  

Van harte welkom! 
 

Verder met Marcus 

Woensdag 13 april besluiten een seizoen lezen in en gesprek met de evangelist 
Marcus. 

We vervolgen onze lezing in Marcus 12 en 13. 

 

 

 

Vraag je dus niet bezorgd af:  

“Wat zullen we eten?” of:  

“Wat zullen we drinken?”  (Matt 6;31) 

 

 

Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan een 
gezamenlijke maaltijd waarin ieder zijn eigen inbreng heeft, een 

zogenaamd  
RUNNING DINNER 

 

Zaterdag 16 april a.s., tussen 16.30 uur en 21.00 uur. 
 

Bij een Running Dinner wordt iedere gang op een andere locatie gegeten. Tussen 
de gangen door verplaatst men zich naar een volgend adres. Bij iedere gang 
verandert de samenstelling van de groep eters, zodat u aan iedere tafel andere 

mensen zult ontmoeten. 
De start en de afsluiting vinden plaats in de Bethelkerk. Na inschrijving ontvangt 

u tijdig informatie over indeling, adressen en aanvangstijden. 
 

Een Running Dinner vraagt ook gastheren/gastvrouwen. Van hen vragen wij om 

een gang van het diner voor te bereiden. Voorgerecht en hoofdgerecht worden 
thuis geserveerd, het dessert in de kerk. U kunt bij opgave aangeven welke gang 

uw voorkeur heeft.  
Indien u opziet tegen het invullen van deze rol kunt u zich ook samen met 

anderen opgeven. 
 

De groepsgrootte is ongeveer 6 personen (incl. de gastheer/gastvrouw). U bent 

vrij in uw keuze wat er geserveerd wordt. 



 

De kosten van het gerecht zijn in principe voor de gastheer/gastvrouw zelf. 

Mocht dit voor u een probleem zijn dan kunt u zich vooraf richten tot de 
voorbereidingscommissie om een regeling te treffen. 
 

****** 

LUNCH  

Voor wie niet deelneemt aan het Running Dinner, organiseren wij een 

lunchbijeenkomst, op donderdag 21 april, van 12.00 tot 15.00 uur. Voor de 
lunch vragen wij een bijdrage van € 3,50 per persoon, die op de dag zelf betaald 

kan worden. Tot 14 april kunt u zich opgeven. Van harte uitgenodigd! 
 

******* 
 

We nodigen graag ook alle kinderen uit om deel te nemen aan een 

verrassingsprogramma dat voor hen tijdens het running dinner wordt 
georganiseerd in de Bethelkerk. 
Ook voor jongeren is een aparte dinner route in voorbereiding. 
 

Vragen over diëten of voedingsvoorkeur kunt u aangeven bij uw opgave. Voor 

overige informatie kunt u terecht via de mail runningdinner@ambachtoost.nl of 
bij één van de onderstaande personen. 
 

U kunt u opgeven via onze website www.ambachtoost.nl. Klik vervolgens bij 
“Activiteiten” op Running Dinner.  
 

We hopen natuurlijk op uw en jouw komst! 
 

Met een hartelijke groet, 
Ellen Haas  4358606  Guus Fröberg  4348433  

Jeanette Vuik  4344211Laura  Meerman   06-51505862 

 
Lentemarkt......23 april 

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse" rommel-", boeken- en planten 
markt. Er zijn ook mooie prijzen te winnen met het "rad van avontuur"!!  

Dus ruim de kasten maar weer op, en maakt andere blij! 
De opbrengst gaat dit keer naar METAKIDS. 
Wieteke, dochter van Jos en Marja v.d. Boogert) zet zich hier voor in. 

We hebben ook kennis gemaakt met gezin, waar van dochter Lotte deze 
stofwisselingsziekte heeft. Wat voor impact dit voor hun en haar zusje heeft! 

We zijn blij dat we weer concreet doel hebben en hopen op mooie opbrengst! 
Meer informatie: www.metakids.nl. 
 

Wedstrijd: wie maakt de mooiste, leukste cupcake? 

Wil je mee doen? geef je op... 
Ze worden beoordeeld door vakkundige jury. 
 

Ook voor het inleveren van bijv. D.E spaarpunten [ a.u.b. geteld] bij 
Corrie Vellekoop tel 4347575 of Marianne de Wilt 4343588 - j.wilt1@chello.nl. 

 
Inleveren van diversen voor de "rommelmarkt" 
18 april 10-12 uur,  

19 april 14-16 uur,  

20 april 19-20.30 uur, 

21 april 10-12 en 14-16 uur,  

22 april 10-12 uur. 

mailto:runningdinner@ambachtoost.nl
http://www.ambachtoost.nl/
http://www.metakids.nl/
http://www.metakids.nl/
mailto:j.wilt1@chello.nl


 

 

De MARKT wordt gehouden zaterdag 23 april  9-12 uur!! 
We hopen op mooi weer, goede opbrengst...en veel gezelligheid!! 

 
WIST U....... 

* We het fijn zouden vinden als u iets wil bakken? IJzerkoekjes en koekjes e.d. 
om te verkopen. 
Maar ook andere baksels zijn welkom, voor bij de koffie op de lentmarkt. 

 
* U altijd welkom bent, om spullen uit te pakken, klaarzetten, enz. enz. 

Het is heel gezellig, en vele handen....? Ook voor het opruimen na de markt 
 
* Kinderen uit de wijk welkom zijn, voor kleedjes verkoop van hun speelgoed 

e.d.! 
 Wel even opgeven bij Corrie of Marianne. 

     
Dank aan de waterbreiers 
Wat is er gebreid in de veertigdagentijd! Het resultaat is er naar. Water in veel 
kleuren, vormen en lengtes. Het laat mooi zien wat dit jaar het thema van de 

vastenactie was: ‘water, bron van alle leven’. De verschillende lapje bij elkaar 
geven ook de gemeenschap van de gemeente onderling weer. Hopelijk voelen we 

ons daardoor ook wat meer verbonden met de mensen in Oeganda en de 
vluchtelingen in onze eigen omgeving, waar de opbrengst van de Vastenactie 
naar toe gaat. Het stroom!  

Zie ook de foto’s op www.ambachtoost.nl.  
Met dank aan alle waterbreiers. 

Ellen Haas 

 
Vastenactie 

Naast het geweldig bedrag van de Bing voor Oeganda heeft de verkoop van 
broodhaantjes met Palmpasen maar liefst € 55, - opgebracht, waar we heel erg 
blij mee zijn. 

Daarnaast hebben de spaardoosje van de kinderen € 38,95 opgebracht. 
Iedereen heel hartelijk bedankt. 

Leiding kindernevendienst 

 
Giften 
Via Coby Zonneveld ontvingen € 10, - voor de wijkkas. 

Waarvoor onze dank. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichten kunt u sturen naar 
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl. 

 
 

Zaterdag 9 april 
Oud papier Verplough Chasséplein  08.30 - 12.00 uur 

NOKKIE-beurs     09.00 - 12.00 uur 
Boekenmarkt Windwijzer    09.00 - 12.00 uur 

 
Zondag 10 april 
Tienerclub                    19.00 - 20.30 uur 

 

http://www.ambachtoost.nl/
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Maandag 11 april 

Klussenclub                    09.30 - 12.00 uur 

Jongensclub 8-12 jaar                       19.15 - 20.15 uur 

 
 

Dinsdag 12 april 
Ouderensoos                       14.30 - 16.30 uur 

Cantorij                        20.30 - 22.00 uur  

Meidenclub 10-12 jaar                   19.00 - 20.00 uur 

 

Woensdag 13 april  

Leerhuis ‘Verder met Marcus’    10.30 - 12.00 uur    

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar       18.45 - 19.45 uur 

Moderamen       20.00 uur 

 

Donderdag 14  april 
Meidenclub 8-10 jaar                     19.00 - 20.00 uur 

Glorious Touch       20.00 - 22.00 uur 

 
Vrijdag 15 april 

Messengers                      20.00 uur 

 
Zaterdag 16 april 

Running dinner      16.30 uur 

 
Voor deze week en daarna 
 

Aan tafel  

(Hans Bouma) 
 

Zo thuis in de Schrift 
die vreemdeling -  
alsof hij er meer van wist 

 
verbaasd en verward 

die twee uit Emmaüs 
vonken in hun hart 
 

hoop die gloeit 
wie is hij toch 

geloof dat groeit 
 
spreekt maar, ongehoord 

ontvouwt geheim na geheim 
open bloeit het Woord 

 
en wordt vlees en bloed 
als hij aan tafel 

bij het breken van het boord 
 

hen als de levende ontmoet. 
 
ds. Guus A.V. Fröberg 

_______________________________________ 
scrol naar de volgende pagina 



 

Kinderkoor voor Pinksteren op zondag 15 mei 2016 

 

Pinksteren vieren we dit jaar weer in de Grote Kerk. 

Een feest van de Geest. 

 

We willen voor dit feest een kinderkoor vormen onder 

de enthousiaste leiding van Arlène Drenkelford. 

Zaterdag 14 mei repeteren we van 15.30 – 18.30 uur 

in de Bethelkerk.  

Dus geen dagenlange repetities, maar in één middag 

met elkaar iets moois maken. Tussendoor eten we 

gezellig met elkaar pannenkoeken.  

 

 

Zing je mee in de kerkdienst van Pinksteren in de Grote kerk van Vlaardingen? 

Lust je pannenkoeken?  

Durf jij het aan? 

 

Meld je dan voor 3 mei aan bij: 

Ds. Guus Fröberg:  

Tel. 010 4348433, predikant@ambachtoost.nl 

of 

Ds. Erwin de Fouw: 

Tel. 06 20775145, erwindefouw&telfort.nl 

 

Graag tot 14 mei in de Bethelkerk! 

 

mailto:predikant@ambachtoost.nl
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