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Bij de dienst van zondag 19 maart 
De derde zondag van de veertigdagentijd 

Bethelbijzonderdienst. 
Deze dienst is mede voorbereid door leden van de gespreksgroep ’Jonge mensen’. 
We leven in ‘Dilemmaland’. 

Ramses Shaffy zingt: ‘niet zonder ons’ …… Maar wie is ons? Proberen we mensen 
in te sluiten of sluiten we ze uit? Soms doen we op het ene moment het een en op 

een ander moment het ander. De discussie zit in onszelf, het dilemma ook en kan 
soms lastig, verwarrend en zwaar zijn. Het kan schuren.  
Dit gaat niet alleen over ‘nieuwe Nederlanders’, maar ook om ‘naaste buren’. 

Een gesprek over de dilemma’s in ons leven. Dat is niet gemakkelijk, al snel 
verzandt zo gesprek in meningen, in stellingen uitwisselen. 

Toch bestaan die gesprekken, die echte gesprekken wel. Een voorbeeld daarvan is 
het gesprek bij de bron dat Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. (Joh. 4) 
Het is een gesprek waar muren worden afgebroken en bruggen worden gebouwd. 

 
Bij het avondgebed van 22 maart 
Zeven maal een avondgebed in de veertigdagentijd 

Iedere woensdag een half uur. Aanvang 19.30 uur. 
Woorden, poëzie, beelden, stiltes en muzikale momenten. 
Zeven vormen van leven: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' 

Ramses Shaffy zong erover, wij staan erbij stil. 
 

Uit het duister naar het licht. Een dans op ‘the curse’ 
Susan van der Ploeg, de woorden 

Ed en Niec Saarloos (Piano en Viool) 
Melief Koper dans 
Video You lift me up 

 
Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten van KerkinActie in 

de veertigdagentijd. (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten). 
Van harte aanbevolen. 

 
Op weg naar Pasen 

I 
Paasgroetenactie 2017 

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en 
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. 

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van 
Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat 

je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en 
daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets 
kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede 

zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”. 
  

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 19 maart 
kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en versturen. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook 

nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart 
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat 

er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten


 

  
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, 

voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange 
adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet 
goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. 

  
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. 

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
 
Namens de diakenen van de Ambacht-Oost 

Cobie Plantinga 
 

II 
Huispaaskaarsen bestellen  
U kunt een huispaaskaars bestellen.  

De intekenlijst met afbeeldingen ligt in de kerk.  
Als u dezelfde kaars wilt als in de kerk is het goed te weten, dat voor de kerk een 

paaskaars is gekozen met paasrelief B: LEVENSBOOM. Een in groen uitgevoerd 
recht kruis met daarin de levensboom ontspruitend uit een opengeslagen bijbel. 
Zie ook de website van de kaarsenmaker Bocakaarsengroep: www.boca.nl. 

 
III 

Stiltewandeling Leger des heils 15 april, stille zaterdag. 
Zoals elk jaar zal het Leger des Heils en "stille" wandeling organiseren. 
Een wandeling door de Broekpolder. Als men het wil, met  een gesprek over een 

thema. 
10:00 verzamelen bij het gebouw van het Leger des Heils. 

10:30 Start wandeling (klauterwoud) 
12:00- 12:30  napraten (met koffie en iets lekkers) in het gebouw van het Leger 

des Heils. 
S.v.p. doorgeven wanneer men wil komen. 06-15518980. 

 
Zaterdagmiddagontmoeting  

Een duurzaam kerkgebouw, kan dat dan? 
Duurzaamheid is meer dan een modewoord. Kerkgebouwen zijn 

energieverslinders. 
Dat moet en kan anders en beter. Kees Sterrenburg en Jaap Beekman gaan u 
laten zien wat de mogelijkheden zijn om de Bethelkerk meer milieuvriendelijk te 

maken. Ze zullen vertellen over wat er tot nu toe op dat gebied al is gerealiseerd.  
Mis het niet: zaterdagmiddag 18 maart 16.00- 17.30 uur 

 

Tafelgesprek over de rafelranden van de Reformatie 

Op donderdagavond 23 maart wordt voor de derde keer een maaltijd met 

tafelgesprek gehouden over een onderwerp dat samenhangt met de herdenking 
van 500 jaar Reformatie. Ditmaal gaat het om de rafelranden van het werk van 
Maarten Luther. Hij zette niet alleen veel veranderingen ten goede in de Kerk in 

gang, maar hij heeft zich ook in een aantal opzichten zodanig verkeerd uitgelaten 
naar groepen mensen (onder meer joden en mensen met een verstandelijke 

beperking) dat wij niet anders kunnen dan dit afwijzen. Wat ging er mis en hoe 
kunnen wij voorkomen dat wij niet dezelfde fouten van hem overnemen? We gaan 
om 18.30 uur samen aan tafel, in de Bethelkerk.  

Opgave graag bij (één van) de predikanten Erwin de Fouw of Guus Fröberg. 
  

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
http://www.boca.nl/


 

Knutselen met oud papier 
Op vrijdag 31 maart komt Annemieke Sterrenburg van 14.30 tot 16.00 knutselen 

met oud papier in de Bethelkerk. 
Als u oude stripboeken, atlassen, kinderboeken, tijdschriften, etc. meeneemt, dan 
gaat u naar huis met boekenleggers, doosjes, enveloppen en labels. Denk ook aan 

afbeeldingen van bloemen en nieuw leven in de natuur, leuk om doosjes en 
mandjes voor de (chocolade) paaseitjes te maken. Iedereen kan meedoen. U bent 

van harte welkom (weer) mee te doen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Voor 
info kunt u terecht bij Marja Griffioen, tel 0182-581273 of email: 
pastor@ambachtoost.nl. 

 
Jaarfeest ouderensoos 

 

 

Het was een gezellige drukte afgelopen dinsdag bij de ouderensoos. Op het 

jaarfeest worden de gastvrouwen in het zonnetje gezet voor hun inzet en 
gastvrijheid het hele jaar door. Zij kregen allemaal een bloemetje maar het 
belangrijkste was de waardering die zij kregen, uitgesproken door het sooslid 

mevr. Tonny Koster. De soosleden zelf kregen allemaal een linnen tasje mee naar 
huis gevuld met wat lekkere etenswaren.  

Er hoeven nu geen plastic tasjes meer gebruikt te worden wat ten goede komt aan 
het milieu. Het jaarfeest had een extra feestelijke tint door de high tea, verzorgd 
door Gertrude, Siep en Jacoline, van ‘Tea by 3’. De hapjes werden feestelijk 

opgediend op mooi versierde tafels en met prachtig servies.  
Het was een jaarfeest om niet te vergeten! 

 
Wouter Wetters 90 jaar 
Ik heb een afspraak met Wouter Wetters, het oudste lid van de klussenclub in de 

Bethelkerk. Iedere maandagmorgen komt een groep mannen en vrouwen op 
maandagmorgen bij elkaar om te klussen in en om de Bethelkerk. De aanleiding 
van het gesprek is dat Wouter op 19 maart a.s. 90 jaar hoopt te worden. Dit is 

een mooie aanleiding om hem in het zonnetje te zetten en tegelijkertijd iets te 
vertellen over de klussenclub.  

Wouter vertelt; ‘Het klussen op de maandagochtend is mijn lust en mijn leven. 
Het is een prettige sfeer en ieder heeft zijn taak. De één doet loodgieterwerk, de 
ander werkt met hout. Het is fantastisch. De club is begonnen in de voormalige 

Nieuwe Oosterkerk waar vrijwilligers gevraagd werden om het liturgisch centrum 
op te knappen. En de club is verder gegaan in de Bethelkerk. Net na de 

verbouwing van de Bethelkerk waren er ontzettend veel klussen.  

mailto:pastor@ambachtoost.nl


 

Nu staat alles goed op de rails en worden de lopende karwijtjes gedaan. De 
meerwaarde is de sfeer, die is fijn en prettig. Je leert elkaar beter kennen. En ook 

de vakmanschap van een ieder leer je kennen. Iemand is goed met het geluid of is 
een orgelspecialist of een duizendpoot op allerlei gebied. Er wordt 2 keer koffie 
gedronken. Gezien mijn leeftijd mag ik iets later beginnen, noem het maar 

aangepaste werktijden. Er is ook het meeleven met elkaar, we delen lief en leed. 
Het is een zinvolle besteding van de maandagmorgen. Zolang ik het kan blijf ik 

het doen’. Ik bedank Wouter voor het gesprek en mag hem namens de 
wijkgemeente alvast feliciteren met zijn 90-ste verjaardag op zondag 19 maart.  
 

Pastor Marja Griffioen 
 

Giften 
We mochten via Coby Zonneveld-Dijkshoorn een gift van € 10,- voor de wijkkas 
ontvangen. 

Waarvoor onze hartelijke dank. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

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

Zaterdag 18 maart  
NOKKIE beurs 

Locatie: De Windwijzer     09:00 - 12:00 uur 
Zaterdagmiddagontmoeting   16.00 - 17.30 uur 

 
Zondag 19 maart   
Bethel Bijzonder dienst    10:00 uur 

Provider           19.00 uur 
 

Maandag 20 maart  
Klussen in en om de kerk    09:00 - 12:30 uur 
Jongensclub 8-12 jaar     19:15 - 20:15 uur 

 
Dinsdag 21 maart  

Ouderensoos        14:30 - 16.30 uur 
Meidenclub 10-12 jaar     19:00 - 20:00 uur 
Cantorij          20:30 - 22:00 uur 

 
Woensdag 22 maart  

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar  18:45 - 19:45 uur 
Avondgebed         19:30 uur 
Wijkkerkenraad       20:00 uur 

 
Donderdag 23 maart 

Tafelgesprek         18.30 uur  
Meidenclub 8-10 jaar     19:00 - 20:00 uur 
Glorious Touch        20:00 uur         

 
Vrijdag 24 maart  

Messengers – repetitie      20:00 - 22:00 uur 
 
Zondag 26 maart  

Dienst           10.00 uur        
Tienerclub         19:00 - 20:30 uur 

mailto:redactie@ambachtoost.nl


 

 
Voor deze weken en daarna: 
 

Een merel  (Rutger Kopland) 
 
Er is iets in de zang van een merel 

het is voorjaar, je wordt wakker 
 

je ligt te denken in de nacht 
het raam staat open – er is iets 
 

waarvan die vogel zingt 
en je denkt aan wat je moet opgeven 

 
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 
met het zingen van die merel. 

 
Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
 


