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PINKSTEREN 

 

Bij de dienst van zondag 15 mei 
Deze dienst is in de Grote Kerk 

Aanvang 10.00 uur. 
 
Het is vandaag ‘Feest van de Geest’ in de Grote 

Kerk. 
Er is een gezamenlijk dienst van de wijken 

Ambacht-Oost, Centrum-West en Holy vieren we 
Pinksteren. 

 

Een dienst met hervertelling van het Pinksterverhaal voor jong en oud. 
Voor de allerkleinsten is een oppas. 

 
Aan de dienst werken mee ds. Erwin de Fouw, ds. Guus Fröberg, Arlène 
Drenkelford zang en dwarsfluit, Ria Korpershoek piano, Aad Zoutedijk orgel en 

vele anderen. 

 
Bij de dienst van 22 mei 

Deze zondag heeft vanouds de naam zondag van de drie-eenheid: de eenheid 
van Vader, Zoon en Heilige Geest. Een moeilijk te bevatten begrip. Het is meer 
iets van de kerkleer, van de dogma’s, dan van het geleefde geloof. 

We lezen deze zondag Spreuken 8: 22-31, over de wijsheid, en we lezen uit het 
Johannesevangelie, hoofdstuk 2: 23 – 3: 21. In het evangelie voert Jezus met  

Nicodemus een gesprek in de nacht. Maar misschien is het eerlijker te zeggen 
dat de evangelist Johannes een gesprek met de lezer voert om de betekenis van 
Jezus in een paar woorden te verduidelijken. (3:16-21). 

 
In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we het avondmaal. 

Aan de dienst werkt de cantorij mee. 
 

Bij de cantatedienst van 22 mei in de Bethelkerk 
Zondag 22 mei 2016, aanvang 17.00 uur  

 

Uitgevoerd wordt: Cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot', BWV 39, van 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Een van Bach’s mooiste cantates met een 
overweldigend beginkoor en een thema dat velen 
moet aanspreken. Een ‘social gospel’, die christenen 

er toe moet aanzetten hen die in nood verkeren te 
helpen. Een cantate met een duidelijke boodschap 

over de manier waarop mensen met elkaar om 
zouden moeten gaan. Volgens Maarten 't Hart "een 
aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten 

opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend 
wordt (banken, beurzen)".  

 
De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in 

samenwerking met de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. Er 

zijn tekstboekjes beschikbaar. 

 



 

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach 

Orkest, Arjen Leistra op orgel en continuo, Ester Rhee (sopraan), Annette 

Vermeulen (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Frits Karskens (bas). 

Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.  

Voorganger: ds. Guus Fröberg.  

 

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl, 

info@cantatesvlaardingen.nl. 

 

De cantates worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam 

Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke 

pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook 

warm aanbevolen. 

 
Bedankt 

Veel lieve gemeenteleden hebben met ons meegeleefd tijdens het ziek-zijn en na 
het overlijden van mijn man en onze vader Aad Nieuwstraten. 

We willen jullie hiervoor bedanken. Jullie meeleven geeft ons de kracht om weer 
verder te gaan. 
Hartelijke groet, Truus Nieuwstraten en kinderen. 

 
Wij gedenken Hendrina Spuijbroek-Warnaar  

Zij is 97 jaar geworden. 
Zij woonde op de Van Hogendorplaan. 
Het was een lieve zorgzame moeder en vrouw en ze stond altijd klaar voor een 

ander. 
Zij wist zich omgeven door de grote trouw en zorg van haar kinderen. 

Nadat haar echtgenoot Jan Leendert was overleden heeft zij de draad het leven 
opgepakt. Ze werd tot het niet meer kon een trouw bezoekster van de Soos van 
de Pniël- later Rehobothkerk. 

De afscheidsplechtigheid vond plaats maandag 9 mei in de aula van de 
begraafplaats Holy, waarna wij haar begeleid hebben naar haar laatste 

rustplaats. 
Tijdens de dienst van woord en gebed luisterden we naar de woorden waarmee 
Hendrina Warnaar en Jan Leendert Spuijbroek 23 maart 1944 in de echt werden 

verbonden: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.’ 
(psalm 119: 105)  

Wij zijn met de kinderen, met de familie. 
Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
Gedachtenis 
We delen we u me dat vrijdag 6 mei is overleden Antonia Lengton-Donker in de 
leeftijd van 88 jaar.  

De uitvaart is dinsdag 17 mei. 
Om 11 uur is er een dienst in de Bethelkerk, aansluitend vind de crematie plaats 

op Beukenhof te Schiedam, waarna gelegenheid tot condoleren is. 
In de Onderweg nr. 19 volgt een uitgebreider in memoriam. 
Wij zijn met de familie. 

Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
Giften 

Via Cobi Brouwer ontvingen we een gift van € 5,00 voor de Wijkkas. 
Waarvoor onze dank. 

http://www.cantatesvlaardingen.nl/
mailto:info@cantatesvlaardingen.nl


 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichten kunt u sturen naar 
de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of 

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 
 
Zaterdag 14 mei 

Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30 - 12.00 uur  
 

Donderdag 19 mei 
Kerkenraad     20.00 uur 

 
Maandag 23 mei 
Pastoraal Team    20.00 uur 

 
Voor deze week en daarna 
 

Waar de eentonigheid 
zich omdraait in 
betoverende kleuren 

 
Waar de wind 

de wervelstormen verjaagt 
en waar de wolken regendruppels 
wentelen in zachte sneeuw 

 
Waar droomgezichten 

het winnen van de gruwelijke 
monsters van de nacht 
 

Daar durf ik 
een ander 

versteld te doen staan 
van mij 
  Esther Disveld 

 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
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