
 

WIJKBERICHT 6 FEBRUARI 2017 – jrg. 16 nr. 6 + aankondiging Wandeltocht 
door Ambacht 17 febr.  

 
Bij de dienst van zondag 12 februari 

Deze zondag gaat ds. Laurens Korevaar uit Rotterdam bij ons voor. 
 

Exposure 
Het is woensdag 1 februari, een grijze en koude dag. 
Het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers heeft een exposure 

afgesproken.  
Wat is een exposure?  

De volgende definitie ontleen ik aan het Trainingscentrum Kor Schippers: 
"Jouw stad, jouw buurt of de buurt waar jij gaat werken is een eigen bron van 
kennis. Via een exposure-traject ervaar je dat oefening en begeleiding nodig is 

om ontvankelijkheid voor mensen, gebouwen, geuren, geluiden, beelden, 
schoonheid te scherpen. Je leert je te laten ontvangen in de stad, daar te zijn 

zonder bedoeling, zonder taak. Je kunt – na reflectie -verwoorden hoe deze 
ontvankelijkheid een werkelijk wederkerige relatie met een ander (de pastorant, 
de buurtbewoner, de gast in het inloophuis) versterkt." 

Het grauwt 
Het betekent een paar uur lopen door je wijk en afwachten wat je ziet, hoort, 

ruikt, wat je ervaart en wat het met je doet. 
Ik zal niet zeggen dat ik er vol enthousiasme aan begon. Want de agenda is vol, 
er wachten nog vele dingen die moeten gebeuren, maar vooruit ik heb ja gezegd, 

toch altijd weer dat verantwoordelijkheidsgevoel. 
De wekker niet zetten, me enigszins verslapen helpt ook al niet, want ik werd er 

fijntjes aan herinnerd dat ik moest opstaan. 
Dineke Hoff van het trainingscentrum Kor Schippers wachtte ons in de 

Bethelkerk op. 
Om kwart over tien begon ieder voor zich aan zijn of haar wandeling door zijn of 
haar wijk. 

Ik begon in de Oranjewijk achter de kerk.  
(Voor het vervolg verwijs ik naar mijn blogspot aangezien het gehele verslag van 

mijn omzwervingen door een deel van de wijk te lang is.) 
 
Uit de gemeente 

Mevr. v.d. Windt (Molenzicht 19) is na een ziekenhuisopname voor herstel 
opgenomen in het Zonnehuis (kamer 2.32). 

We hopen, met haar, dat ze spoedig weer naar huis zal kunnen. Een kaartje of 
aandacht vanuit de gemeente wordt door haar  altijd erg op prijs gesteld. 
Ds. Guus A. V. Fröberg en pastor Marja Griffioen 

 
Wij gedenken Dirk Bos 

Op zaterdagavond 28 januari is overleden Dirk Bos, echtgenoot van Dit Bos, 
wonende *). 
Hij is 83 jaar geworden. 

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, heeft de familie Bos onverwacht 
afscheid moeten nemen van een geliefde echtgenoot, vader en  opa Dik Bos. Dik 

was echt een gezelligheidsmens die tot het laatst liefde en zorg gaf aan de 
mensen om hem heen. Dagelijks ging hij naar zijn vrouw Dit die in de Meerpaal 
woont en zorgde met liefde voor haar. Ook ging hij veel naar de zaak van zijn 

zoon, waar hij hand en spandiensten verrichtte. Hij maakte een praatje met wie 
hij kende, op de markt, in de winkel en bij de buren. Hij deelde veel uit en kreeg 

daar ook veel voor terug. Hij aanvaardde de mensen zoals zij zijn. Het geloof 

http://www.korschippers.nl/
http://vanlusthofnaarbethel.blogspot.nl/2017/02/exposure-met-gemengde-gevoelens.html


 

was één van de bouwstenen van zijn leven, minder strikt in de leer, maar van 

binnenuit; ‘Geloof zit in je hart’, zo zei hij het. Wij herdachten Dirk Bos op 
vrijdag in een dienst in de Bethelkerk met de woorden van Romeinen 15, vers 7; 

‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals ook Christus u heeft aanvaard’. 
Hij zal gemist worden door allen die met hem verbonden waren.  
Pastor Marja Griffioen 
*) Vanwege privacy worden huisadressen niet op de site getoond, alleen in Onderweg 

 

BMZ BMV 
Vijftig mannen die enthousiast zingen op het podium van de Bethelkerk is al heel 
wat, tachtig vrouwen aanzienlijk meer. 

Ook deze vierde editie van de Bethel Vrouwen Zingen was een muzikaal feest, 
daar valt niets op af te dingen. 

Het was een prachtig concert voor een overenthousiast publiek. 
Dank aan allen die het georganiseerd en mogelijk gemaakt hebben. 
 

Een enthousiaste zanger/luisteraar 
 

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

 
Zondag 12 februari  

Dienst            10.00 uur 
 
Maandag 13 februari 

Klussen in en om de kerk     09.00 - 12.00 uur 
Jongensclub 8-12 jaar       19.15 - 20.15 uur 

 
Dinsdag 14 februari 
Ouderensoos          14.30 - 16.30 uur 

Meidenclub 10-12 jaar      19.00 - 20.00 uur 
Cantorij            20.30 - 22.00 uur 

 
Woensdag 15 februari 
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar    18.45 - 19.45 uur 

Paasplatform         20.00 uur 
Donderdag 16 februari 

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

 
Vrijdag 17 februari 
Messengers – repetitie  

 
Zondag 19 februari  

Dienst            10.00 uur 
Provider in Zonnehuis       10.00 uur 
 

Voor deze weken en daarna: 
 

Komende zondag, 12 februari, heet met een oude Latijnse naam septuagesima, 
de zeventigste dag op weg naar Pasen. 
Willem Barnard schreef voor deze zondag een lied. 
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Hij beschrijft de weg naar Pasen door de vasten als de tocht door de woestijn 

naar het land van de belofte. 
De eerste drie coupletten: 

 
Uit nacht en ontij komen wij, 
de lange winter is voorbij, 

wij zijn geboren in de doop 
en voor ons ligt een land van hoop, 

een land van melk en honing, 
het rijk van onze koning. 
 

Het is een lange tocht erheen, 
een exodus door zand en steen, 

maar zo is Abraham gegaan 
en Israël naar Kanaän, 
het land van melk en honing, 

het rijk van onze koning. 
 

Door de woestijn en langs de berg 
waar God zich toont en zich verbergt, 

het huis van Sion tegemoet 
waar Hij de deur wijd open doet, 
de deuren van zijn woning 

in 't land van melk en honing. 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 
 
________________________________________________________________ 

 
Zie voor de aankondiging van de Wandeltocht door Ambacht 17 febr. a.s.  

de volgende pagina 
  



 

 


