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Bij de dienst van zondag 9 april 

Palmzondag 
We lezen Exodus 15: 27 – 16: 7 en Johannes 12: 12-24. 

In de evangelielezing komt het dubbele van deze zondag goed naar voren. Het is 
een dag van enerzijds lachen, juichen, dansen en zingen omdat Jezus Jeruzalem 
intrekt. 

Het is een gejubel en gejuich en de Hosanna’s zijn niet van de lucht, die zwanger 
lijkt van een nieuwe tijd. 

De menigte is voltrouwen om het teken van Lazarus die Jezus uit de dood had 
opgewekt. De dood is overwonnen. 
De leerlingen moeten er nog aan wennen. 

Maar er klinkt tegelijkertijd ook een ander geluid. 
Jezus spreekt over de graankorrel die moet sterven om op te staan. 

Verheerlijkt worden is sterven. 
Het uur is gekomen. 
Palmzondag: het zal altijd een dag van gemengde gevoelens zijn. 

 
De kinderen 
vieren met ons allen palmzondag met een feestelijke intocht met versierde 

palmpaasstokken. 

 
Broodhaantjes 

Deze zondag kunt u bij ons broodhaantjes kopen.  

De kinderen van de kindernevendienst. 

 
Bij het avondgebed van 12 april 
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. 
 

De jeugdkerk en Loes van Hutten laten u op 12 april delen in wie ze bewonderen 
en waarom. 

 
Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten van KerkinActie in 
de veertigdagentijd. (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten). 

Van harte aanbevolen. 

 
Bij Witte donderdag  

Donderdag 13 april 
Evenals vorig jaar hebben geen kerkdienst, maar viering met een maaltijd op 
Witte donderdag. Aanvangstijd 18.00 uur.  

Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd.  
Om een idee te hebben hoeveel mensen deel nemen aan deze maaltijd is het wel 

goed u/ je op te geven bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl, tel. 
010 4347162 of op de intekenlijst in de kerk. 

 
Bij de dienst van Goede vrijdag 

Deze viering willen wij met woorden, gebeden en muziek langs de mooie en 
indringende kruisweg die in 1991 door Joop van Dorp en Cor Maarleveld werd 

gemaakt, gaan. 

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


 

 

‘Met opzet werd een andere dan de gebruikelijke ‘Katholieke’ kruisweg 
samengesteld. De lijdensgeschiedenis in de evangeliën was leidraad, waardoor 

enkele andere afbeeldingen opgenomen werden, en andere vervielen.’ (uit de 
inleiding) 
De opeenvolgende staties worden met de beamer geprojecteerd. 

Aan de dienst werkt de cantorij mee. 
De dienst vangt aan om 19.30 uur 

 
Stille Zaterdag 
Bij de dienst van Stille zaterdag, de Paaswake. 

De viering van Pasen vormt de as van het kerkelijk jaar. Hier draait alles om.  
Op die as zijn de lezingen van de paasnacht als de kogellagers die het mogelijk 
maken dat de beweging kan blijven plaatsvinden. In de paasnacht gebeurt veel, 

zo niet alles wat het kerkelijk jaar draagt. 
We beginnen in stilte. We zijn met stomheid geslagen. 

We vieren vervolgens met elkaar dat het licht van de opstanding weer brandt en 
willen dit delen. 
We lezen met elkaar de woorden van bevrijden, van opstaan. 

We hernieuwen de doopgedachtenis en vieren na afloop met brood en het sap 
van druiven het feest van de opstanding.  

In alle aspecten van de viering vieren we de doortocht door de dood naar het 
leven. 
Het is een feest van opstanding, van opstaan tegen de terneerdrukkende 

machten en krachten in deze wereld, tegen de doodsmachten.  
Wie een doopkaars of huispaaskaars heeft, wordt van harte uitgenodigd deze 

mee te nemen en aan de paaskaars aansteken, deze bij de paaskaars te plaatsen 
om later het licht van Pasen thuis te delen. 
Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.  

Aanvang 22.00 uur. 

 
Wim de Graaf weer thuis 

Woensdag 5 april is Wim de Graaf na een revalidatie van ruim 10 maanden weer 
thuisgekomen. 
Wim en ik hebben gedurende deze periode veel steun en belangstelling 

ondervonden d.m.v. vele kaarten, mails en telefoontjes, trouwe bezoekers en 
helpers. Ook is door een creatieve samenwerking van de cantorij en een groep 

handige kerkvrienden, van onze tuin een rolstoeltoegankelijke tuin gemaakt. 
We zijn heel dankbaar voor alle goede gaven van aandacht en zorg en 
vriendschap. 

We zullen aan de nieuwe situatie moeten gaan wennen, maar Wim en ik zien het 
met vertrouwen tegemoet. 

 
Wim en Riet de Graaf 

 
Wij gedenken Gerrit Wassink 
Gerrit Wassink werd in Wierden geboren en overleed 23 maart in de leeftijd van 
92 jaar. 

Met grote discipline en ijver haalde hij zijn diploma’s. 
Met zijn verloofde Hendrika de Jonge gaat naar de randstad waar hij als 

boekhouder gaat werken. In 1949 trouwen zij en gaan later in Vlaardingen 
wonen. 
Gerrit heeft altijd veel voor de kerk gedaan, m.n. het bezoekwerk als ouderling 

lag hem. Jong en oud vond bij hem altijd een geduldig en luisterend oor. Hij was 



 

beslist geen man van de onveranderlijke traditie en vond het belangrijk dat 

kinderen en jongeren ook een eigen plek in de kerk hadden. 
De laatste jaren zijn niet gemakkelijk geweest. Het overlijden van zijn vrouw na 

een lange periode van achteruitgaan. De noodzakelijke verhuizing naar 
Vaartland. De achteruitgaande gezondheidstoestand. Maar steeds bleef er de 
interesse in kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Gerrit Wassink keek in dankbaarheid terug op zijn leven en zag zijn leven als 
voltooid en de woorden van de oude Simeon die wij in de dienst lazen zijn dan 

ook op hem van toepassing: “Laat uw dienaar gaan in vrede”.  
De dienst van Woord en Gebed werd 29 maart gehouden in de aula van de 
begraafplaats Holy, waarna de begrafenis plaats vond. 

Wij zijn met de familie Wassink. 
 

ds. Guus A. V. Fröberg 

 
Wij gedenken Klasina Bezemer-van der Meij 

Klasina Bezemer-van der Meij werd in Rijsburg geboren en overleed 24 maart in 
de leeftijd van 93 jaar. 
 

Klasina van der Meij is geboren in Rijnsburg en trouwde met Gillis Bezemer, een 
Katwijkse onderwijzer. Beiden zijn naar Vlaardingen gekomen, waar haar man 

eerst onderwijzer, later leraar werd. In 1990 overleed hij. 
Zij was er altijd voor anderen, eerst voor haar gezin, later als vrijwilligster in het 
Zonnehuis. Wat dat betreft was de trouwtekst Prediker 9 : 10: ‘Doe wat je hand 

te doen vindt. Doe het met volle inzet,…’ als een soort levensprogramma. 
Ze hield van zingen en zong in het koor ProGeZa. 

Zij is altijd kerkelijk meelevend geweest en vond veel steun in haar geloof. 
De laatste acht jaar woonde zij in Vaartland. 
Ze had het er moeilijk mee dat ze zo weinig meer kon, zoveel aan anderen 

moest vragen terwijl ze heel haar leven voor anderen had klaargestaan. 
De dienst ter gedachtenis begonnen we met het aansteken van de Paaskaars, die 

mevr. Bezemer bij haar afscheid na 45 jaar trouwe dienst als vrijwilligster in het 
Zonnehuis ontving. 
De dienst van Woord en Gebed werd 30 maart gehouden in de aula van de 

begraafplaats Holy, waarna de begrafenis plaats vond. 
Wij zijn met de familie Bezemer. 

 
ds. Guus A. V. Fröberg 

 
Stille week  

I 
Uitnodiging Paasviering. 

U als gemeentelid nodigen we graag uit op dinsdag 11 april, samen met de 
ouderensoos, voor de Paasliturgie in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is 

van 11 tot 12 uur. Er is veel samenzang en medewerking van een koor o.l.v. 
Guus Korpershoek. 
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal. 

Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd. 
Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95 

II 
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 u. Verzamelen bij het gebouw van het Leger des Heils. 
10:30 u. Start wandeling (klauterwoud) 



 

12:00- 12:30 u. napraten (met koffie en iets lekkers) in het gebouw van het 

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

 
LENTEMARKT        22 APRIL 2017      9 -12 uur! 
Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!  
Dus.... ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij! 

Er zijn mooie prijzen te winnen met het rad van avontuur!  
Deze keer is er een.... Wie bakt de lekkerste CAKE wedstrijd!  

Hij wordt beoordeeld door vakkundige jury. Wil je meedoen?  
Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne - j.wilt1@chello.nl. 

 
Ook het inleveren van bv. DE punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!  
De opbrengst gaat dit keer o.a. naar Jeugddorp de Glind!  

Meer info: www.glind.nl. 
Wil je mee helpen: bakken voor bij de koffie...klaarzetten en opruimen enz.? 

Geef u op!  Bellen of mailen en er komen intekenlijsten in de zaal te liggen!  
 
Inleveren voor de markt:  

Dinsdag 18 april 10-12 en 14-16 uur, 
Woensdag 19 april 19-20 uur,  

Donderdag 20 april 10-12 en 14-16 uur, 
Vrijdag 21 april 10-12 uur. 
 

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!! 

 
Sam’s Kledingactie 

De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in 
Vlaardingen vindt dit voorjaar weer plaats op:  
Datum: zaterdag 13 mei 2017  

Tijd: zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26 

Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de 
kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families 
welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood. Er is een 

voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun 
nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen 

naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, 
een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst 
hebben.  

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding in voor 
het goede doel. Wij worden hierin ondersteund door tal van vrijwilligers. U geeft 

hen én ons echt een steuntje in de rug als u deze inzamelactie zou willen 
publiceren.  

Voor meer informatie over de kledinginzamelingsactie of over onze organisatie 
kunt u terecht bij ondergetekende en zie voor projectinformatie onze website: 
www.samskledingactie.nl. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichten kunt u sturen naar  

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl. 
 
Zaterdag 8 april  

Oud papier  
Verploegh Chasséplein     08.30 - 12.00 uur 

mailto:j.wilt1@chello.nl
http://www.glind.nl/
http://www.samskledingactie.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


 

 

Zondag 9 april  
Dienst Palmpaasviering     10.00 uur 

Tienerclub         19:00 - 20:30 uur 
 
Maandag 10 april 

Klussen in en om de kerk    09.00 - 12.30 uur  
Jongensclub 8-12 jaar     19.15 - 20.15 uur 

 
Dinsdag 11 april   
Ouderensoos Paasviering    11.00 - 12.00 uur 

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

 
Woensdag 12 april  
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar  18.45 - 19.45 uur 

Avondgebed          19.30 uur 
 

Donderdag 13 april 
Maaltijd          18.00 uur 

 
Vrijdag 14 april  
Passiedienst         19.30 uur    

 
Zaterdag 15 april  

Paaswakedienst       22.00 uur 
 
Zondag 16 april  

Paasviering  zingen      9.45 uur 
Dienst           10.00 uur 

 
Voor deze weken en daarna: 
Deze week geen gedicht maar een uitspraak die lente en Luther combineren. 
 

‘Onze Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in boeken geschreven, 
maar in elk lenteblad.’ 

         (Maarten Luther) 
 
Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
 

 
 


