
 

WIJKBERICHT 1 AUGUSTUS 2016 – jrg. 15 nr. 27 voor 3 weken! 
+ aankondiging kerkterras 21 augustus 

 
Bij de dienst van 7 augustus 

Bij Lucas 12: 32-40 en Jesaja 65: 17-25. 
Over wachten. 

Wachten waarop? 
De tekst uit Lucas is een bundeling van verschillende korte teksten:  
van een tedere bemoediging 'Vrees niet, kleine kudde,' – 

tot verregaande voorschriften 'Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen,' en 
ernstige waarschuwingen in de vorm van korte gelijkenissen om vooral 

waakzaam te blijven. 
Het verbindende element bij dit alles is de aankondiging van de komst van het 
Koninkrijk. 

Het wachten op het Koninkrijk dat komt gaat in tegen de keuzes die wij het liefst 
maken: het kiezen voor de korte termijn, voor wat binnen handbereik ligt en 

direct te verkrijgen is. 
We zouden al veel gewonnen hebben als we de komst van het koninkrijk als een 
hart onder de riem ervaren voor mensen die lijden onder de druk van 

boosaardige machten hier en nu, voor wie zich als lammeren onder de wolven 
voelen, uitgebuit en opgejaagd door het leven zelf. 

 
Ook deze zondag midden in de zomer is de wereldwinkel er. 
 

Bij de dienst van 14 augustus 
We lezen Exodus 20 : 8-11 enLucas 13 : 10-17 

We horen vandaag van een genezing op de sabbat. 
Maar de genezing is niet het eigenlijke thema van het verhaal. 

Het accent in deze tekst ligt niet op het wonder, maar op het twistgesprek 
waartoe dit wonder aanleiding geeft. Het gaat om de sabbat: wat mag er wel en 
wat mag er niet op de sabbat? En in het bijzonder, mag je mensen genezen op 

deze rustdag? 
 

Bij de dienst van 21 augustus 
Deze zondag is het kerkterras. 
Zie hierover elders in Onderweg. 

Dit betekent dat de Bethelkerk gesloten is. 
Tenzij de weersomstandigheden zo slecht zijn dat de kerkterrasdienst niet door 

kan gaan. 
Dan wijken we uit naar de Bethelkerk. Ook dan is de aanvangstijd 10.30 uur. 
Volg hiervoor de berichten op de websites, facebook of twitter. 

 
Kindernevendienst en crèche tijdens de zomerweken 

Er is iedere zondag crèche en kindernevendienst.  
Met dank aan de leiding. 
Dus van harte welkom. 

 
Uit de gemeente 

We kregen een geboortekaartje van Jolijn, dochter van Lianne en Lennart 
Immerzeel*). We delen maar al te graag in de vreugde van Lianne en Lennart en 
ook van de grootouders Dik en Greetje van Rijn. 

Na een paar keer in haar huis gevallen te zijn is mevr. A.J. van der Graaf*) 
tijdelijk opgenomen in het Zonnehuis.  

We leven met haar mee.  
*) Om redenen van privacy staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de website 

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



 

 

In herinnering Pieta Cornelia Scholten-van der Meer 
Op 12 juli is Pieta Scholten overleden, zij woonde Emmaplein 2. Ze is bijna 95 

jaar geworden. 
Pieta en Henk waren destijds betrokken bij de Oosterkerk, dat was nog voor het 
SOW proces. Jaren geleden zijn ze samen vrijwilliger geworden bij het Zonnehuis 

en Vaartland. Na het overlijden van Henk is Pieta alleen bij Vaartland verder 
gegaan, daar woonde ze ook de kerkdiensten bij. De laatste twee jaren ging dat 

niet meer i.v.m. haar hoge leeftijd en haar ziekte. 
In januari hoorde ze dat bloedtransfusie ontvangen geen zin meer had en wist ze 
dat daarmee het einde in zicht was. 

In de besloten kring van het gezin hebben we thuis, op verzoek van Pieta, de 
afscheidsdienst gehouden. Ze had daarvoor opgegeven Psalm 23. Drie punten 

spraken haar daarin bijzonder aan: Hij zorgt voor je – Hij houdt je in het oog en  
Je kunt altijd op Hem rekenen. 
De kinderen en kleinkinderen spraken een aantal teksten uit die ze had 

achtergelaten omdat ze voor Pieta bijzondere waarde hadden. Daarin hoorden 
we hoe Pieta het geloof beleefde en hoe groot haar vertrouwen was in God. 

De liederen die ze had uitgekozen werden gelezen, maar het laatste lied: ‘U zij 
de glorie’, hebben we samen gezongen. 

Het was een intieme samenkomst, die door allen intens werd beleefd. Daarna 
hebben ze als gezin Pieta samen naar het graf gebracht. 
Wat hebben ze veel van hun moeder en oma gehouden. Ze zullen haar dan ook 

erg missen, al waren ze dankbaar voor de hoge leeftijd die ze mocht bereiken. 
We bidden hen kracht en troost toe om nu zonder haar verder te gaan.  

 
Wil Moll–v.d. Beukel 

 
Zomerkoffie 

koffieochtenden 
De tweede zomerkoffie is op dinsdagochtend 9 augustus. Iedereen die niet weg 

gaat, iedereen die al weer thuis is en iedereen die er zo maar zin in heeft, wordt 
van harte uitgenodigd een kop koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten. 
We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal. 

Van 10-12 uur. 

 
Gezocht: alten, tenoren en bassen 

De cantorij Ambacht-Oost o.l.v. Ed Saarloos werkt gemiddeld 1 keer per maand 
mee aan de diensten in de Bethelkerk. Behalve dat zij de gemeente ondersteunt 
bij onbekende liederen, laat zij ook prachtige meerstemmige liederen in 

verschillende talen horen.  
Daarnaast zingt de cantorij vaak in de Kerstnachtdienst en in de Stille Week, 

bijvoorbeeld de Witte donderdag of bij de Paaswake. Een enkele keer zingt de 
cantorij buiten de Bethelkerk, zoals in het Zonnehuis. 

 
We hebben dringend versterking nodig vooral van alten, bassen en tenoren. 
De repetities worden gehouden iedere dinsdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in 

de Bethelkerk. Het nieuwe repetitieseizoen start op 16 augustus 2016. We 
repeteren dan alvast voor de startzondag op 11 september 2016. 

 
Zin om een repetitie bij te wonen? U mag zo bij ons binnenwandelen!  
Kom en zing mee, u bent van harte welkom!  

Meer informatie? Neem dan contact op met mij, Heleen Horsman, ik ben 
bereikbaar via telefoon 010-435 20 51, 06-28 37 35 67 of e-mail 

heleenhorsman@ambachtoost.nl. 

mailto:heleenhorsman@ambachtoost.nl


 

 

De ouderensoos begint na een zomerstop van 6 weken weer op 23 augustus. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichten kunt u sturen naar 

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl. 
 

Zaterdag 6 augustus  
Oud papier Goudenregenstraat   09.00-12.00 uur 

 
Dinsdag 9 augustus 
Zomerkoffieochtend   10.00-12.00 uur 

 
Donderdag 11 augustus 

Repetitie kerkterraskoor   20.00-21.00 uur 
 
Zaterdag 13 augustus 

Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30-12.00 uur 
 

Dinsdag 16 augustus 
Cantorij     20.30-22.00 uur    
 

Donderdag 18 augustus 
Repetitie kerkterraskoor   20.00-21.00 uur 

 

Zondag 21 augustus 

Kerkterras     10.30-11.30 uur 

 
Dinsdag 23 augustus 

Ouderensoos    14.30-16.30 uur 
Cantorij     20.30-22.00 uur 

 
Voor deze weken en daarna: 
Tegen de overmacht van feiten in. 

 
Oefening van hoop (Marinus van den Berg) 

 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden. 

 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel. 

 
 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens. 

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 

mailto:scriba@ambachtoost.nl
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Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop. 

 
 

Ik wens iedereen mooie zomerdagen. 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
 

________________________________________________________________ 
 

Kerkterras 
 
Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de 

zomervakantie staat het Oranjepark bol van activiteiten voor elk wat wils.  
Van knutselen voor de kinderen, een lief en leed muur tot diverse soorten 

muziek. 
 

 

Dit jaar wordt op 21 augustus om 10.30 uur voor 
iedereen die wil een oecumenische viering 
gehouden op het terrein van het Zomerterras 

onder de naam Kerkterras. 
Hierin werken onder andere de Bethelkerk, 

Kerkcentrum Holy, Centrum-West, de Volle 
Evangelie Gemeente te Vlaardingen, Lucaskerk en 
Pax Christikerk samen met de band ‘Je zal het 

maar in huis hebben’ en een ad-hoc koor in de 
themaviering: ‘THANK GOD!’.  

 
Verschillende kerken zullen dan gesloten zijn om de mensen de gelegenheid te 
bieden naar deze primeur voor Vlaardingen te komen.  

 
Er is een crèche voor de allerkleinsten 

 
Is het te slecht weer dan wordt uitgeweken naar de Bethelkerk. 
ook dan is de aanvangstijd 10.30 uur. 

Volg hiervoor de berichten op de websites, facebook en twitter. 
 

Wil je/wilt u meezingen in het kerkterraskoor? 
Er wordt 2 keer een uur gerepeteerd. 
Donderdag 11 en donderdag 18 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur 

in de Bethelkerk. 
 

 
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij: 
ds. Guus A.V. Fröberg : predikant@ambacht.nl  - tel. 010 4348433 of  

ds. Erwin de Fouw  : erwindefouw@telfort.nl - tel. 06 20775145 
 

Iedereen, uitdrukkelijk ook mensen van andere kerken en niet kerkelijken zijn 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 

mailto:predikant@ambacht.nl
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