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Bij de dienst van zondag 17 april
Deze zondag is er een Bethelbijzonderdienst voorbereid door de gespreksgroep
Het belooft een ontmoeting van generaties te worden.
Wat hebben generaties aan elkaar te bieden, aan elkaar door te geven?
Er wordt wel gezegd dat de generatiekloof steeds groter wordt. Ergens las ik dat
jongeren niet meer met ouderen praten omdat ze zich nog slechts met hun eigen
generatie verstaan via hun beeldscherm.
Dat is natuurlijk overtrokken: Maar misschien geeft deze vraag stof tot
nadenken: ‘Wanneer heeft u/ heb jij voor het laatst een goed, een echt gesprek
gehad met iemand van een andere generatie?
We vertellen elkaar nog steeds verhalen? Verhalen van vroeger, van vorige
generaties.
We staan stil bij een bewerking van Prediker 3: 1-9. ‘Er is een tijd’
Er is poëzie, er zijn verhalen, film en er is een ad hoc koor van de
gespreksgroep.
Kortom: er is alle tijd/ het is tijd/ om naar de kerk te gaan.
Van harte uitgenodigd.
Uit de gemeente
Ad Baauw verblijft op dit moment in Vaartland. De verwachting is dat het tijdelijk
zal zijn, maar het is fijn als Ad een kaartje of telefoontje ter bemoediging
krijgt. Post kan gestuurd worden naar Vaartland, kamer 415.
Sebo Poel verblijft op het moment van schrijven in het Vlietland ziekenhuis met
een ernstige wondroosinfectie. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer hij
weer naar huis kan, post kan dus ook naar zijn thuisadres gestuurd worden*. Wij
wensen Sebo en ook Rodi sterkte.
Mevrouw H. Spuybroek* is voor revalidatie opgenomen in de ‘Brede Vliet’, locatie
Bahreinstraat. Adres is: Bahreinstraat 20, 3193 CG Hoogvliet. Een kaartje wordt
zeer op prijs gesteld.
*) Privé adressen staan om privacy redenen niet op de website, ze staan wel in Onderweg.

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

Wij gedenken Jelle de Graaf
Op 7 april overleed Jelle in het ziekenhuis aan de gevolgen van een noodlottige
val. Jelle werd 93 jaar en is nu in het Vaderhuis. Jelle kwam in 1955 met zijn
gezin van 5 kinderen over van Friesland naar Vlaardingen. Hij had een
benoeming als leraar aan de ambachtsschool te Vlaardingen aanvaard. Hij
woonde aan de Mr L.A. Kesperweg. Lang was Jelle ouderling in de Oosterkerk.
Tot het laatst was hij helder van geest en betrokken bij zijn familie. Hij was erg
zorgzaam voor zijn vrouw. Hij ging samen met zijn vrouw op de scootmobiel nog
naar de markt en bracht kleine bezoekjes. Ze gingen jarenlang naar de Kerk van
het ziekenhuis of naar de kerk in Vaartland. Zijn vrouw Saakje is nu tijdelijk
opgenomen in Vaartland. Donderdag 14 april vond de afscheidsdienst plaats
onder leiding van ds. Van Erp in de Aula van de begraafplaats Holy.
Henk de Graaf

Wij gedenken Aad Nieuwstraten

Donderdag 7 april is in het bijzijn van zijn gehele gezin overleden: Aad
Nieuwstraten. Hij is 88 jaar geworden en was de echtgenoot van Truus
Nieuwstraten- van der Hoest, vader van 3 kinderen, opa van 4 kleinkinderen en
overgroot opa van 5 achterkleinkinderen.
De afgelopen 12 jaar waren moeilijk voor hem en zijn naasten. Door zijn ziekte
kon hij uiteindelijk niet meer thuis wonen en is hij opgenomen in een
verzorgingstehuis in Capelle aan den IJssel. Daar is hij liefdevol verzorgd.
Hij was jarenlang een trouw kerkganger in de Emmauskerk en tot aan vorig jaar
bezocht hij af en toe een dienst in de Bethelkerk. Hij heeft een actief leven
gehad. Hij werkte bij de Shell en genoot van een vroeg pensioen. Bij Harmonie
Sursum Corda en bij het Convent van Kerken vervulde hij allerlei functies.
Ook was hij een grote motor achter de Vlaardingse Volkskerstzang.
Maar bovenal was hij in zijn gezonde jaren een lieve echtgenoot, vader, opa.
Daar bewaart de familie heel goede herinneringen aan.
De laatste jaren kon hij niet meer de mens zijn die hij zo graag was. De familie is
verdrietig maar zeker ook opgelucht dat een lijdensweg nu voorbij is. Daarom
staan op de kaart de woorden ‘de onrust voorbij…’. Woensdag 13 april is de
‘Dankdienst voor zijn leven’ gehouden in de aula van de begraafplaats Holy en
vond aansluitend de begrafenis plaats. Wij leven mee met Truus, Kees en Corrie
en de zussen Marja en Margriet en hun gezinnen in deze verdrietige tijd.
Naar het Roosevelthuis
Vanaf zaterdag 16 t/m zaterdag 23 april gaat een groep gemeenteleden en
medewerkers naar het Roosevelthuis.
Het zal even wennen zijn in het nieuwe Roosevelthuis.
Een kleine competitie is altijd weer het aantal kaartjes dat vanuit Schiedam en
vanuit Vlaardingen wordt gestuurd. Natuurlijk daar doen we niet aan mee. Dat is
niet meer van deze tijd. Maar het is wel erg leuk als u een kaartje stuurt aan de
mensen uit Vlaardingen die meegaan.
Adres: Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn
Wilhelmus
In de kerkenraad is afgesproken dat dit jaar op zondag 1 mei, de zondag tussen
koningsdag en 4/5 mei het Wilhelmus (couplet 1 en 6) ná de dienst wordt
gezongen.
Jan Willem Goedknegt en Ds. Guus A.V. Fröberg namens de wijkkerkenraad.
Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s
Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Zaterdag 16 april vindt de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats.
U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij het volgende adres:
Innamepunt: Bethelkerk
Tijd: 9.00 uur – 12.00 uur
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een
ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh:
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld:
het Patuakhali district. Het land kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli
tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het

water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen.
En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen. Wij
Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen
ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als
waterbouwers, toch kunnen helpen?
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s
Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de
kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er
wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor
kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.
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 en14-16 uur
22 april 10-12 uur.
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 lentemarkt
* 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.

De opbrengst van de bloemengroet
van 10 april is € 59,90.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zaterdag 16 april
Running dinner

16.30 uur

Zondag 17 april
Bethel Bijzonderdienst
Tienerclub

10.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 18 april
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Basiscatechese groep 7 en 8

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 19 april
Ouderensoos
Cantorij

14.30 - 16.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Woensdag 20 april
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Donderdag 21 april
Lunchbijeenkomst voor gemeenteleden
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

12.00 - 15.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 23 april
Lentemarkt

09.00 - 12.00 uur

Zondag 24 april
Doopdienst m.m.v. e cantorij
Cantatedienst

10.00 uur
17.00 uur

Voor deze week en daarna
‘k Verlang soms terug
‘k Verlang soms terug naar mijn kindertijd,
de nacht om te slapen, de dag voor het spel.
Een week was meer da een eeuwigheid
en afscheid leek geen onherroepelijk vaarwel.
Geen grote zorgen voor nu en morgen.
Volwassenen waren van een ander soort.
Je voelde je veilig, voor altijd geborgen.
Het daag’lijks bestaan werd nog nauwelijks verstoord.
Coot van Doesburgh

