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Advent 

Maak het mee! 
Stel je voor dat overal vrede komt.  

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.  
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.  

Stel je voor dat alles goed komt.  
 
En jij maakt het mee. 

 
In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen 

daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen 
Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van 
Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde advent 

horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een 
droom dat de Zoon van God geboren zal worden. 

 
Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg 
in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen 

dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En 
dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken. 

 
Projectverbeelding 
De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is 

opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk 
toegevoegd op de projectposter voor in de kerk. Zo krijgen we steeds meer te 

zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat 
doorbreekt in het donker.  
En elke zondag is een couplet van het projectlied.  

Van harte uitgenodigd op deze zondagen van verwachting. 

 
Bij de dienst van 27 november 

Eerste advent 
We lezen deze zondag een beroemd en beladen gedeelte van Jesaja. Het is een 
groots visioen. Zwaarden worden ploegscharen, wapens worden werktuigen die 

vrede gerechtigheid en behoud van de schepping dienen. ‘Wachter hoe lang is de 
nacht?’ Kunnen we dit visioen in deze tijd nog lezen? Kunnen én willen we er nog 

enige waarde aan hechten. 
In een spanningsvolle relatie lezen we daarnaast de les van de vijgenboom. 

(Matteüs 23 : 32-44) 
 
Deze zondag staat Amnesty met een stand met o.a. kaarten en kaarsen in de  

Glazen Zaal. 

 
In de Bethelkerk één avondgebed in de tijd van Advent 

Moment van stilte in een drukke tijd 
Woorden   Gedichten   Muzikale momenten 
7 december 19.30 uur 

Advent: wachten, verwachten.  
Waar wachten we eigenlijk op in deze dagen voor kerst met hun drukte en  

gezelligheid? In de oude kerk leeft sterk de verwachting op een spoedige komst  
van de Messias. Hij zal de wereld nieuw maken, het Koninkrijk Gods vestigen.  
Engelen verkondigen die boodschap. 



 

Dat was toen. 

En nu? Zien we nog engelen? Kunnen mensen engelen zijn? 
 “I believe in angels something good in everyting I see” zingt Abba.  

Dit avondgebed wil daarover nadenken. 
Marian Kalmijn en Tinie Nobel zeggen gedichten. 

Rob van Herwaarden en Annemieke Storm zingen. 
Guus Korpershoek speelt op het orgel. 

 
Terugblik op de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Compacter en treffende dan een gemeentelid mailde kan ik het niet  zeggen:“ 
‘Een mooi geheel bij elkaar om dit mee te mogen maken, indrukwekkend en ook 

troostend’, om de woorden van de ouderling van dienst Jan Willem Goedknegt 
zijn woorden te citeren. Dank aan iedereen voor zijn of haar bijdrage. Een mooi 
liturgisch bloemstuk was er weer!!’ “ 

 

 
 
 



 

Er werd mij twee dingen gevraagd: 

1) Van wie zijn de in de powerpoint gebruikte afbeeldingen van het verhaal van 
Christoffel? 

Deze zijn van Juke Hudig. www.jukehudig.nl. 
Zij heeft een grote serie over Christoforus ‘de legende van een heilige’ gemaakt, 

een serie die ook in boekvorm is verschenen. (een mooi sinterklaascadeau!) 
2) In welk bundel staat het slotlied ‘Ga maar gerust, want Ik zal met je gaan’? 
Dit lied hebben we voor het eerst op de startzondag gezongen. Het is geschreven 

op de wijs van ‘Finlandia’ van de Finse componist Jean Sibelius. Het is een 
pareltje, een kostbaar lied, dat je zo nu en dan af en toen mag zingen om het 

mooi te houden en met liefde en voluit te kunnen blijven zingen 
Het staat in de bundel ‘Het liefste lied van overzee’ deel 2. De theoloog, dichter 
en liedtekstschrijver Sytze de Vries heeft op de melodie van geliefde Engelse 

melodieën en later in deel 2 ook op andere bekende melodieën nieuwe teksten 
geschreven of de oude teksten opnieuw vertaald. 

Uit deze bundels neemt de cantorij en wij met hen geleidelijk aan steeds meer 
liederen op het repertoire. 
Het liefste lied van Overzee deel 1 en 2, uitgeverij Skandalon. 

 
KERSTMARKT VRIJDAG 9 DECEMBER  
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt. Een gezellige avond en de 

opbrengst gaat dit keer o.a. naar "hospice de Margriet" in Vlaardingen. Dus ruim 
kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel!  
 

We hebben ook leuke houten kerststerren en -boompjes... waar we ter plekke 
een naam o.i.d. op zetten....! 

Maar als u zeker wilt zijn  van zo’n leuke ster met naam van uw kind of kleinkind 
in de boom.... 
U kunt ze ook bestellen en liggen ze klaar! 

Bestellen bij: j.wilt1@chello.nl 
 

Ook bezorgen we weer kerstpost in samenwerking met C.W.O met bestemming  
VLAARDINGEN. Voor €0,30 per kaart graag inleveren met gepast geld op zondag 

4 december na de dienst, of bij Marianne de Wilt: Kievitlaan 20. 
 
De inlevertijden voor uw kerstspullen en post zijn:  

maandag 5 december 9-12 uur, dinsdag 6 december 14-16 uur,  
woensdag 7 december 19-20 uur, donderdag 8 december 13-16 uur en  

vrijdag 9 december 10-12 uur. 
 
Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of ijzerkoekjes of  

kerstkoekjes bakken? Of iets lekkers bij de koffie? Alles is welkom.  
Geef het door aan Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt 

j.wilt1@chello.nl. 
 
We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER 

opbrengst! ! ! 

 
Kerstmorgen 1 

Lieve kinderen, 
  
Ook dit jaar kun je weer mee doen met het kerstspel van de kindernevendienst 

voor de kerkdienst op de eerste kerstdag om 10.00 uur. 

http://www.jukehudig.nl/
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Het gaat dit jaar over een dromenmuseum met Marc Brobbel als directeur. Het 

wordt erg spannend ( zelfs de politie Vlaardingen werkt mee) en ook grappig. 
We zingen 2 nieuwe liedjes, die je per mail thuis gestuurd krijgt en we gaan zelf 

dromen maken, die in het museum komen te hangen. 
Die dromen kunnen gaan over je eigen leven, maar mogen ook gaan over de 

toekomst van de wereld. 
Ook jullie ouders mogen een schilderij/ tekening maken over hun dromen, die we 
dan in het museum hangen. 

We eindigen bij het mooie kerstverhaal van Jozef en Maria en de geboorte van 
Jezus. 

De 4 zondagen voor kerst, de adventtijd,hebben ook met het kerstspel te maken. 
Als je mee wilt doen, kun je me dan een mailtje sturen? 
We oefenen vanaf 25 november iedere vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur ( 

na het kinderkoor). 
Hieronder het schema: 

25 november – liedjes/ knutselen 
2 december,- liedjes/ knutselen 
9 december,tekst met Marc Brobbel 

16 december,tekst met Marc Brobbel 
23 generale december – met geluid/ Bo Dortland/Jaap Beekman en Henk 

Peitsman, met decor 
(en 24 extra generale indien nodig) 
 

Ik hoop dat er weer veel kinderen mee doen! 
  

Groeten Willy van Bree-Kreeft 
lbree@chello.nl; 06 20402172 en 010-4744636 
  

Kerstmorgen 2  
Dromen voor kerst door de gemeente Ambacht-Oost 

  
Graag zou ik voor de kerstmorgendienst in de Bethelkerk uw / jouw  dromen 
willen weten. 

Die dromen mogen over u /jezelf gaan, maar ook over de toekomst van de 
wereld. 

U / Je kunt de dromen schrijven, tekenen, schilderen, appliceren, houtzagen, 
loodgieten, alles is goed. 

We hangen uw / jouw dromen dan op in “het Dromenmuseum “ waar het 
kerstspel van de kinderen overgaat. 
Mocht u/ je  thuis een schilderij hebben dat u/jij  in het Dromenmuseum vindt 

passen, dan lenen we dat graag  oor een paar dagen van u/jou. 
Uiteindelijk komen we terecht bij de geboorte van Christus en dat het licht zal 

worden voor ons allemaal. 
Wilt u/ jij  meedoen of heeft u / heb  je  vragen? 
 

Stuur dan een mail naar lbree@chello.nl of spreek me in de kerk aan (20 
november ben ik er niet). 

 
Willy van Bree-Kreeft 

 
“Ontbloot de borst van het slachtoffer”. 

Het is zaterdagmiddag 19 november. 
Martin van Wijngaarden, ervaren instructeur EHBO en reanimatie, houdt de 

toehoorders in zijn ban. Een flink aantal mensen in de grote zaal van de 
Bethelkerk luistert aandachtig naar zijn betoog. 

mailto:lbree@chello.nl
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Op de grond het “slachtoffer”, een levensgrote pop. 

Achter hem op een tafel de AED’s.  
Martin helpt een misverstand uit de wereld. Denk niet dat als er maar zo’n 

apparaat is er niets kan gebeuren. Het zijn geen wonderdozen. Je moet getraind 
zijn in reanimatie. 

Hij pakt één van de dozen. Legt uit. Ze zien er verschillend uit maar hebben 
allemaal dezelfde gebruiksvriendelijke instructie. 
Hoe gaat dat als je iemand op de grond ziet?   

Eerst 112 bellen en hun vragen beantwoorden. Telefoon naast het slachtoffer in 
de luidsprekerstand. Een stem coacht je door de handelingen heen. Hebt u een 

AED?  “Ontbloot de borst van het slachtoffer, breng de elektrodes aan zoals 
aangegeven op de verpakking, en zo verder. De opdracht wordt herhaald zo lang 
als nodig. Bewaar uw kalmte.  

Toebrengen van een schok moet worden afgewisseld met handmatige 
reanimatie. Dat laatste is topsport, één minuut en dertig seconden volhouden, 

hardop tellen. De schok moet het hartritme herstellen, de reanimatie de 
pompfunctie op gang brengen.  
In 50 tot 60 procent met een gunstige afloop. 

Getrainde vrijwilligers kunnen het verschil maken. Niets erger dan machteloos 
toekijken. Martin voorziet de toehoorders van informatie over trainingen. 

EHBO vereniging Vlaardingen,  
Rotterdamseweg 180 b,  
010 4346212  

www.ehbovlaardingen.nl  
 

De aanwezigen blijven nog lang napraten, stof te over. 
Een geslaagde middag dankzij Martin van Wijngaarden en zijn echtgenote. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

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

 
Zondag 27 november  

Dienst 1e advent    10.00 uur 
Cantatedienst    17.00 uur 
Taizéviering in H. Lucaskerk  19.00 uur 

Tienerclub     19.00 - 20.30 uur 
 

Maandag 28 november  
Klussen in en om de kerk   09.00 - 12.30 uur 
Dinsdag 29 november  

Ouderensoos    14.30 - 16.30 uur 
Meidenclub 10-12 jaar   19.00 - 20.00 uur 

Cantorij     20.30 - 22.00 uur 
 
Woensdag 30 november  

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar  18.45 - 19.45 uur 
 

Donderdag 1 december  
Meidenclub 8-10 jaar   19.00 - 20.00 uur 
Wijkkerkenraad    20.00 uur 

Glorious Touch    20.00 - 22.00 uur 
 

Vrijdag 2 december  
oefenen kerstmusical   16.30 - 17.30 uur 

http://www.ehbovlaardingen.nl/
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Messengers – repetitie   20.00 - 22.00 uur 

 
Zaterdag 3 december  

Oud papier Goudenregenstraat  09.00 - 12.00 uur 
 

Zondag 4 december 
Kerkdienst     10.00 uur 
Provider     19.00 - 20.30 uur 

 
Voor deze weken en daarna: 
Het loopt tegen het einde van het jaar, het zijn de dagen van advent. (1) 

 
Vrede (Tali Sorek) 
 

Ik had een kleurdoos  
met schitterende,  

felle en heldere kleuren. 
Ik had een kleurdoos;  
sommige kleuren warm, 

andere heel kil. 
 

Ik had geen rood  
voor het bloed van de gewonden. 
Ik had geen zwart  

voor de tranen van de weesjes. 
Ik had geen wit  

voor de handen en de gezichten van de doden. 
Ik had geen geel  
voor het hete zand. 

 
Maar ik had oranje  

voor het plezier in het leven. 
En groen voor  

de bloemknoppen en de vogelnestjes. 
En blauw voor  
het stralen van de heldere hemel. 

En rose voor  
dromen en rust. 

 
 
Toen ben ik gaan zitten  

en heb ik geschilderd :  
De Vrede. 

 
Ds. Guus A.V. Fröberg 
 

_______________________________________________________________ 
 

Aankondiging Taizéviering 
 

 
Zondag 27 november, 19.00 uur  

In de H. Lucaskerk 



 

 

Dit is het tweede Taizégebed van dit seizoen. 

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.  

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé. 

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.  

 

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 

ervaringen te delen of wat na te praten. 

 

Iedereen van harte uitgenodigd! 

 

Aanvang om 19.00 uur. 

 

Namens de voorbereidingsgroep: 

Gezina van Bohemen 

en 

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres) 

tel.: 010 434 84 33 

E-mail: predikant@ambachtoost.nl 
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