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Bij de dienst van 9 oktober 

De lezing is deze zondag uit Genesis 32,23-33 
Als Jakob al zijn bezittingen veilig aan de overkant heeft, zijn vrouwen, kinderen 

en zijn vee, gaat hij toch terug en nu alleen. Wat rest hem toch nog om te doen? 
Waartoe waagt hij opnieuw de oversteek in het duister? Onduidelijk is welk 
gevecht hij levert en met wie. Jakob houdt zich staande, zijn heup voorgoed 

ontwricht. Leven ontwricht- als geen ander heeft Jakob daar weet van. Geen 
leven zonder de plekken van de pijn. En juist daar in die kwetsbaarheid vraagt 

Jakob erom gezegend te worden. Voorganger is pastor Marja Griffioen. U bent 
van harte welkom. 

 
Pompoenen en courgettes verkoop 

Door een ware slakkenplaag in het voorjaar is de oogst van pompoenen en 
courgettes dit jaar zo matig in aantal dat verkoop in de kerk helaas niet aan de 

orde is.  
Wanneer u graag een pompoen en/of courgette wilt hebben kan dat, ik nodig u 

uit die dan bij ons thuis uit te zoeken. Er zijn ook een paar indrukwekkende 
exemplaren bij!! 
De opbrengst wordt verdeeld tussen De Windwijzer en onze wijkkas. 

 
Hans van der Gaag 

Willem Beukelszoonstraat 14 
Tel. nr. 010-4356832 

 
Een Bethel Bijzonder Doopdienst  

Op 16 oktober a.s. is er een hele speciale Bethel Bijzonderdienst! We staan de 
hele dienst stil bij een al eeuwen oude traditie: De Doop.  

 
Wat is de geschiedenis van de doop? Waarom dopen we met water en hebben de 
dopelingen een witte jurk aan? Wat is de zin van het dopen? Je laat je kind 

dopen, je bent zelf gedoopt maar wat doe je er vervolgens mee? en als je er nu 
voor kiest om je kind niet te laten dopen, hoor je er dan nog wel bij? en als jezelf 

niet bent gedoopt?  
 
Al deze vragen komen in de dienst op een hele bijzondere manier terug. In een 

rondetafelgesprek horen we vanuit verschillende generaties hoe de doop wordt 
ervaren en wat de doop betekent.  

Als speciale gast hebben wij die ochtend baby Jolien Immerzeel. Zij zal in 
aanwezigheid van haar ouders Lennart en Lilian Immerzeel en familie gedoopt 
worden. 

 
Oproep:  

 Heeft u nog een doopjurk van uzelf, van familie of een jurk waar uw kinderen 
in zijn gedoopt? Wilt u deze dan voor 16 oktober afgeven in de kerk. Wij 

zorgen ervoor dat de jurk een mooie, zichtbare plek krijgt in de kerkzaal. U 
kunt de jurk ook meenemen op de ochtend zelf.  

 Heeft u nog foto's van de doopviering van u zelf, uw kinderen of andere 

bekenden? Wilt u deze dan inscannen en mailen 
aan l.immerzeel1@upcmail.nl. Wij verwerken deze foto's in een 

diavoorstelling die tijdens de dienst getoond zal worden. 
 
Wij kijken erg uit naar deze dienst en natuurlijk naar uw aanwezigheid! 

 
Het team van de Bethel Bijzonderdiensten 
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Tussen lusthof en Bethel  

Ter voorbereiding op de te starten werkgroep Communicatie van de Algemene 
Kerkenraad en omdat het altijd boeiend is om meer te weten over kerk en 

communicatie ben ik momenteel het boek ‘Kijk de kerk!’ – 100 manieren om de 
zichtbaarheid van de lokale kerk te vergroten – aan het lezen. Een inspirerend 
handboek voor iedereen die zich bezighoudt met communicatie binnen de kerk. 

Een boek met niet honderd maar duizend en één praktische uitvoerbare ideeën. 
Aangenaam getroffen werd ik door hoofdstuk 8 ‘Werk waar mogelijk aan een 

moderne uitstraling van het kerkgebouw’. 
Daar las ik; ‘Wat helpt is het gebruik van glas, zodat mensen gemakkelijker 
kunnen zien wat er binnen gaande is. … Zelfs voor ondernemende toevallige 

voorbijgangers is het een hele opgaaf om te ontdekken wat er binnen gebeurt, 
tenzij hij echt binnenkomt. Waarom zouden we het voor passanten niet wat 

gemakkelijker maken door wat meer glas in de gevel aan te brengen? Dit zou de 
kerk zelf ook lichter en luchtiger maken. Voorbijgangers zouden moeten zien wat 
er gaande is, wellicht brengt dat wat vooroordelen over wat er in de kerk 

gebeurt, aan het wankelen.’ ( p.51-53) Daarbij wordt een plaatje van een 
historische Engelse kerk getoond met glazen uitbouw. 

Het is alsof ik de Bethelkerk met de in 2010 gerealiseerde glazen zaal zie. De 
foto van de Bethelkerk met glazen zaal had uitstekend kunnen dienen als 

illustratie materiaal.  
Dus na lezing van deze regels: petje af voor de bedenkers van de glazen zaal. 
De glazen zaal is de brug tussen kerk en wereld, tussen Ambacht en Vlaardingen 

en kerk. In de glazen zaal opent zich de kerk uitnodigend en gastvrij. 
Ik mag concluderen dat onze glazen zaal volgens het - genoemde - boekje 

functioneert. In de volgende editie van 'Kijk de kerk' graag een foto van de 
Bethelkerk met glazen zaal. 
 

Giften 
Voor de wijkkas mochten we via Ria Korpershoek een gift van € 10; - ontvangen. 

Heel hartelijk bedankt. 
  
ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichten kunt u sturen naar  
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 

 
Zaterdag 8 oktober 2016  
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur 

Nokkie-beurs – De Windwijzer  09.00 - 12.00 uur 
 

Zondag 9 oktober  
Kerkdienst     10:00 uur 
Provider     19.00 - 20.30 uur 

 
Maandag 10 oktober  

Klussen in en om de kerk   09:00 - 12:30 uur 
Jongensclub 8-12 jaar   19.15 - 20.15 uur 
 

Dinsdag 11 oktober  
Bejaardensoos    14:30 - 16:30 uur 

Meidenclub 10-12 jaar   19.00 - 20.00 uur 
Cantorij     20:30 - 22:00 uur 
 

Woensdag 12 oktober 
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar  18.45 - 19.45 uur 
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Donderdag 13 oktober 

Meidenclub 8 - 10 jaar   19.00 - 20.00 uur 
 

Vrijdag 14 oktober  
Messengers – repetitie   20.00 - 22.00 uur 
Glorious Touch    20.00 - 22.00 uur 

 
 
Voor deze zondag en daarna 

 
Gedichten over de herfst 

  
In de herfst 
 

Hol en leeg van verlangen  
en de gele amberen bomen  

de groene en barnstenen stammen.  
 
Het licht hangt stil in de blaren.  

 
Mijn hart is te veel geopend,  

te veel in het licht gevangen  
in der wolken licht varen…  
En pijndoend, schrijnend dromen  

weg van mijzelf te komen  
En eigenlijk zo wanhopend.  

 
M. Vasalis  
uit Parken en Woestijnen  

 
 

Guus A.V. Fröberg 


