
 

WIJKBERICHT 22 AUGUSTUS 2016 – jrg. 15 nr. 28  
+ aankondiging Bethelkerk barbecue 10 september 

 
Bij de dienst van 28 augustus 

Over tafelmanieren en andere regels. 
We lezen vandaag Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 1, 7-14 

Veel kunnen en mogen we vergeten maar niet de regel ‘De eersten zijn de 
laatsten, wie nakomt gaat voorop, zij moeten zich niet haasten, die leven van de 
hoop.’(Willem Barnard) God meet met een andere maat. 

Welke plaats kies je in deze wereld? De beste mogelijke en duw je anderen als 
het nodig is opzij of naar beneden? Of kijk je om je heen en houdt je rekening 

met anderen?  
Rekening houden met anderen, de vreemdelingen, weduwen en wezen komt ook 
overduidelijk in de regels gegeven in Deuteronomium voor. Hier horen we de 

‘regel van het randje’. 
Twee belangrijke leefregels, nauw met elkaar verbonden in één dienst, aan het 

begin van het seizoen. Mooier kan het niet. We weten weer waarvoor we staan 
en nog belangrijker: hoe wij (met elkaar) gaan. 

 
Uit de gemeente 
 
Ds. Guus A.V. Fröberg en Pastor Marja Griffioen 

 
Wij gedenken Elizabeth van Toor – Verhage.  

Op 1 augustus is op 91-jarige leeftijd overleden Elizabeth van Toor – Verhage. 
Ze woonde samen met haar man, C. van Toor, jaren aan de Sportlaan. Zeven 
jaar gelden, als gevolg van een herseninfarct, was het voor Bep van Toor niet 

meer mogelijk thuis te wonen. Zij werd achtereenvolgens verzorgd in Het 
Zonnehuis, in Drieënhuizen en de laatste maanden in Uitzicht waar ook haar man 

toen kwam wonen.  
Elizabeth van Toor–Verhage was geboren in Zoutelande, Zeeland. Als jong 
meisje naar Vlaardingen gekomen omdat het doktersgezin waar zij diende vanuit 

Zoutelande naar Vlaardingen verhuisde. Hier leerde zij later haar man kennen, 
Cor van Toor, met wie zij in juli 1950 trouwde. Samen kregen zij 5 kinderen. 

Tijdens de dankdienst voor haar leven vertelden de kinderen liefdevol over het 
leven van hun moeder. Zeker geen gemakkelijk leven, man en 2 kinderen 
verbleven een tijd in een sanatorium om te kuren en dan sta je er, met ook nog 

2 kinderen thuis, wel alleen voor. Maar altijd bleef zij zich vasthouden en steun 
vinden in haar geloof in God.  

Heel groot was het verdriet toen enkele weken geleden dochter Mieke, na een 
ziekbed, overleed. En toch weer rust vinden bij God. Ze was en bleef een 
biddende vrouw en biddende moeder voor haar kinderen.  

Boven het overlijdensbericht staat de tekst uit Jesaja 43:1, “Vreest niet, want Ik 
heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.” Bij die woorden 

hebben we stil gestaan en troost gezocht tijdens de dankdienst op 5 augustus in 
de Bethelkerk. Aansluitend hebben we Elizabeth van Toor - Verhage naar haar 
laatste rustplaats begeleid op Begraafplaats Holy.  

Wij bidden om Gods nabijheid voor meneer van Toor, Marja en Cor, Gerrit en Els, 
Jan en Karin, Kees en Tineke en de klein- en achterkleinkinderen.  

 
Rinske Schlebaum 

 
 



 

Wij gedenken Hendrika Francina de Bruijn-van Leeuwen 

Vrijdag 5 augustus is in de leeftijd van 90 jaar Hendrika Francina de Bruijn-van 
Leeuwen overleden. 

Zij is geboren en getogen in Vlaardingen. 
Zij trouwde 14 juni 1949 met Dick en ze kregen drie kinderen en woonde aan de 
Sportlaan 47. Ze was een modern gelovige vrouw. 

In maart van dit jaar werd bij mevrouw alvleesklierkanker ontdekt. 
Op donderdag 11 augustus hebben we in een dienst van woord en gebed in de 

Bethelkerk haar leven herdacht door persoonlijke en liefdevolle woorden van de 
kinderen en kleinkinderen. 
En stonden we stil bij de woorden uit de Hebreeënbrief ‘Het geloof nu is de 

zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 
ziet.’ (Hebr. 11:1-3) en het gedicht van Huub Oosterhuis 

“Niemand weet wat leven is 
Alleen dat het gegeven is 
En dat van dit geheimenis 

God het begin en het einde is.” 
 

Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats Emaus. 
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij meneer de Bruijn, Aad en Hennie, Wim 

en Corry en Caroline en Jos, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, 
familieleden  

 
Bedankt 

Wij willen alle vrienden en bekenden hartelijk bedanken voor de vele attenties 
die wij mochten ontvangen voor ons 65 jarig huwelijksfeest. 

 
Een hartelijk groet van Cor en Diddy van Toledo-Kleijn. 

 
Kerkterras in Bethelkerk 

 
Een terugblik 

Wat hadden we, de voorbereidingsgroep, het koor, de band en velen, vele 
anderen ons er op verheugd. 
De eerste oecumenische kerkdienst op het zomerterras. 

We noemden het: ‘kerkterras’. 
Alles was gereed, iedereen was er klaar voor. 

Slechts één factor was nog niet geregeld: het weer. 
Vrijdagavond zouden de weermannen van het kerkterras de diverse 

weersverwachtingen peilen en dan beslissen. 
Vol verwachting waren wij. 
Maar helaas om 20.32 kwam het bericht dat we vanwege de slechte 

weersverwachtingen op zondagmorgen naar de Bethelkerk zouden verhuizen. 
De Bethelkerk zou onze schuilkerk worden. 

 
De zaterdag voorafgaande aan de zondag was het heerlijk weer. 
Velen voelden zich steeds beroerder terwijl de zon heerlijk scheen. 

Waren we te snel geweest in onze beslissing? Fopten de ‘weergoden’ ons. 
Zou het dan toch droog blijven? 

Maar in de nacht van zaterdag op zondag begon dat waar we meestal een hekel 
aan hebben, maar toen – we bekennen het maar - met gemengde gevoelens 
hoorden en zagen: de regen. 

 



 

Schuilen in de Bethelkerk 

Maar wat waren we met 450 mensen in de kerk de regen snel vergeten toen de 
dienst om half elf begon. 

De kerk was meer dan vol. 
En met elkaar, met voorgangers Taco van der Meer namens de Lucaskerk en Pax 
Christikerk, Jan Willem de Reus van de Volle Evangelie gemeente Vlaardingen, 

ondergetekende en Erwin de Fouw namens de Protestantse gemeente te 
Vlaardingen, met een 60 man en vrouw sterk gelegenheidskoor onder leiding van 

Jaap van Toor en de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ onder leiding van 
Ruud Halkes, met al die mensen in hun kerkterras T-shirts, met al de vrijwilligers 
en met allen aanwezigen werd het een heerlijke viering. 

Het thema van de dienst was ‘Thank God’ en dat klonk in alles en nog lang 
daarna door. 

Er waren op deze zondagmorgen heel veel reden om God te danken. 
Dankbaar dat we zo veelkleurig en in verbondenheid dit alles met elkaar 
mochten delen. 

We mogen dankbaar terugzien op dit eerste kerkterras. 
 

O ja, er werd ook nog gecollecteerd. Een mooie opbrengt van € 1.370, - voor de 
stichting Open Doors, na aftrek van de kosten van dit kerkterras. 

 
Volgend jaar?  
Tot het kerkterras in het park in augustus 2017 zeggen we in vreugde tegen 

elkaar. 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK 
Na een korte zomerstop gaan we in september weer verder met de actie voor de 

Vlaardingse Voedselbank. 
Op 4 september 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 literblik groenten in te leveren. 
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten 

zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren. 
De artikelen worden op dit moment veelal gebruikt om “noodpakketten” te 

maken voor mensen die wachten op een officieel voedselpakket. 
Hartelijk dank voor de medewerking! 
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155 

 
Startweekend Bethelkerk  
We starten het weekend met de: 

BARBECUE       
  

Zaterdag 10 september 
Van harte uitgenodigd voor de barbecue. 
Dit jaar houden we aan het begin van het nieuwe seizoen weer een BBQ. 

Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Van iedereen wordt een kleine bijdrage gevraagd, te weten € 5,-, kinderen half 

geld. 
 
Je kunt je per email tot en met 5 september opgeven bij Irene van Katwijk: 

i.katwijk38@upcmail.nl.  

mailto:i.katwijk38@upcmail.nl


 

 

Als je je opgeeft, geef dan aan: 
- met hoeveel mensen je komt (volwassenen en kinderen),  

- of je vegetarisch eet of een dieet hebt. 
 
Tot zaterdag 10 september vanaf 16.30 uur. 

 
We sluiten het startweekend af met een viering in de Bethelkerk zondagochtend 

11 september. 

 
Bloemenpot 

De bloemenpot van zondag 14 augustus heeft € 92,55 opgebracht. 

 
Giften 
Via Corrie Vellekoop is van een gemeentelid een gift ontvangen van € 100, - voor 

de wijkkas. 
Waarvoor onze hartelijke dank. 

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

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 
 

Dinsdag 30 augustus 
Ouderensoos    14.30-16.30 uur 
Cantorij     20.30-22.00 uur 

 
Zaterdag 3 september 

Oud papier Goudenregenstraat   09.00-12.00 uur 

 
Voor deze weken en daarna: 
 
We zijn op weg naar het feest van het gedenken van het Lutherjaar 1517. 
Niet iedereen was even enthousiast over de nieuwe leer die hij verkondigde. 

Zo ook Anna Bijns (Antwerpen, 1493 - 1575) Zij was een Antwerps (Brabants) 
refreindichteres, en 'schoolmeesteres'. Zij verdedigde tijdens de reformatie de 

katholieke 'moederkerk' tegen wat zij als ketterse veranderingen beschouwde. 
Met name Maarten Luther zag zij als de baarlijke duivel. 

 
Luther werct wondere, ic bens orcondere. 
Dat hier voortijts recht was, maekt hij nu crom; 

Duecht heet hij sonde, ende ooc bijsondere 
Wijse geleerde mannen maect hij dom. 

 
[Luther verricht wonderen, ik getuig ervan. 
Wat hier vroeger recht was, maakt hij nu krom; 

Deugd noemt hij zonde, en ook bijzonder 
Wijze en geleerde mannen maakt hij dom.] 

 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
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