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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 4 december 

Tweede advent 
Een pastorale zondag. 
We laten de stad achter ons en komen op het land waar de dieren met elkaar     

spelen, waar de herder de kudde hoedt en waar Johannes de Doper aan de oever 
van de Jordaan zijn radicale omkeer verkondigt.  

Het is wat we noemen een pastorale, een landelijk tafereel. Vredig en  
ongestoord. 
We lezen deze zondag Jesaja 11:1-10 en Matteüs 3: 1-12. 

In beide aankondigingen gaat het om de aankondiging van de messiaanse Herder
-Koning. 

We horen over Johannes de Doper als profeet. Hij kondigt niet  alleen de komst  
van ‘het koninkrijk der hemelen’ maar ook van ‘hij die na mij  komt’. Deze twee 
horen bij elkaar.  

 
Op deze zondag vieren wij de Maaltijd van de Heer. 

 
Het is de eerste zondag van de maand en dat betekent dat de stands van de     
Wereldwinkel en van Amnesty er staan. 

 
 
 



 

Uit de gemeente 

De gezondheid van Thom Veenema gaat achteruit, de tumor gaat verder en het 
gezin staat vol zorg om Thom heen. 

We bidden voor Janny en Thom om kracht en de liefde van God en de mensen 
om hen heen. Zij vinden het fijn als we ook in gebed aan hen denken. 
Medeleven in de vorm van een kaartje vinden zij ook fijn. 

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

  
Solidaridad tijdens advent 
 

Een product 
koop je van iemand. 
Achter ieder product 

schuilt een gezicht, 
een naam, 

een mensenleven…. 
 
Daarom wordt er ook dit jaar tijdens advent weer aandacht besteed aan het werk 

van Solidaridad. 
Afgelopen zondag was de eerste collecte bestemd voor Solidaridad, met speciale 

aandacht voor de loodzware arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers in    
Midden Amerika.  
De komende adventsweken kunt u, na afloop van de dienst, terecht bij de kraam 

van de wereldwinkel voor (h)eerlijke producten. In de laatste adventsweek wordt 
de kraam gevuld met allerlei kerstartikelen. Leuk om cadeau te geven! 

Na afloop van de kerstnachtdienst zal traditiegetrouw weer ‘Brood en wijn’         
verkocht worden, ten bate van Solidaridad. 
 

Achter ieder product 
schuilt een gezicht, 

een naam, 
een mensenleven…. 

 
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. 
 
 

 



 

KERSTMARKT VRIJDAG 9 DECEMBER  

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. 

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? 
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We oefenen vanaf 25 november iedere vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 

uur (na het kinderkoor). 
 

Hieronder het schema: 
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 voor 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 jij vragen? 

 
Stuur dan een mail naar lbree@chello.nl of spreek me in de kerk aan.  
 

Willy van Bree-Kreeft 

 
Giften  

Van NN mochten we een gift van € 20, - voor de wijkkas ontvangen.  
Via Marja Griffioen kwam er een twee giften van € 20,-  en één van € 50,- voor 

de wijkkas binnen. 
  
Alle gevers hartelijk bedankt. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichten kunt u sturen naar  

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 
 
Zaterdag 3 december  

Oud papier Goudenregenstraat  09.00 - 12.00 uur 
 

Zondag 4 december 
Kerkdienst     10.00 uur 
Provider     19.00 - 20.30 uur 
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Maandag 5 december  

Klussen in en om de kerk   09.00 - 12.30 uur 
Jongensclub      19.15 - 20.15 uur 

 
Dinsdag 6 december  
Inleveren spullen kerstmarkt en post 14.00 - 16.00 uur 

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

Cantorij     20.30 - 22.00 uur 
 
Woensdag 7 december  

Bijbelleerhuis    10.30 - 12.00 uur 
Inleveren spullen kerstmarkt en post 19.00 - 20.00 uur 

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar  18.45 - 19.45 uur 
Moderamen     20.00 uur 
 

Donderdag 8 december  
Inleveren spullen kerstmarkt en post 13.00 - 16.00 uur 

Meidenclub 8-10 jaar   19.00 - 20.00 uur 
Glorious Touch    20.00 - 22.00 uur 

 
Vrijdag 9 december  
Inleveren spullen kerstmarkt en post 10.00 - 12.00 uur 

Oefenen kerstmusical   16.30 - 17.30 uur 
Kerstmarkt     18.00 - 21.00 uur 

Messengers – repetitie   20.00 - 22.00 uur 
 
Zaterdag 10 december 

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur 
 

Zondag 11 december 2016 
Dienst      10.00 uur 

 
Voor deze weken en daarna: 

Het loopt tegen het einde van het jaar, het zijn de dagen van advent. (2) 
 

Droom 
 
als ik droom 

ben ik soms blij 
ik kan vliegen 

ik ben vrij 
 
als ik droom 

ben ik soms bang 
want het donker 

duurt te lang 
 

of mijn droom 
duurt veel te kort 
hij is op voordat 

het beter wordt 
 

 



 

als ik droom 

dan praat ik soms 
hardop; niemand 

die mij hoort 
 
is dat dan 

een vraag aan God? 
 

droom ik dan 
dat God bestaat? 
 

of droomt hij 
die vraag in mij? 

 
Kees van de Zwaard uit “Licht dat nooit meer 
dooft” 

- 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 
 


