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+ bericht over Serious Request (5) 

 
Bij de zondagen van advent 
Deze vier adventszondagen lezen we uit het boek Jesaja, uit een boek vol 

verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop een vertrouwen dat het licht 
zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn 
schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een 

woestijn die tot bloei komt en over een land waar niemand bang hoeft te zijn dat 
zijn of haar spullen worden afgepakt. 

Ook de kindernevendienst volgt in haar adventsproject ‘Een boek vol 
verwachting’ de verhalen van Jesaja. 
We zingen iedere week na het aansteken van de adventskaarsen door de 

kinderen coupletten van het lied ‘Een boek vol verwachting’ (tekst Erik Idema, 
melodie liedboek 8a/243). 

 
Bij de dienst van 17 december 
Derde advent 

Deze zondag gaat ds. Neely Kok bij ons voor. 
 

Serious Request 
Na een geweldig verkoopuurtje in Holy met de mooie opbrengst van € 333,55 is 
deze zondagochtend de Bethelkerk aan de buurt. 

 
Bij de dienst van 24 december 

Vierde advent 
Deze ochtend is er als iedere zondag om 10.00 uur dienst. 

 
Bij de Kerstnachtdienst, zondag 24 december  
Van harte welkom in deze dienst voor jong en oud 

Thema van de dienst: powervrouw Maria. 
21:45 uur, zingen kerstliederen  

22:00 uur dienst Ds. G.A.V. Fröberg, voorganger, met medewerking van de 
Bethelcantorij o.l.v. Ed Saarloos. 
Zang, Lieke van der Vlis en Femke Noordam, keyboard, Rens Noordam en 

organist Guus Korpershoek. 
 

Eerste kerstdag 
Kerstmorgendienst, 09:45 uur zingen kerstliederen 
10:00 uur dienst Ds. G.A.V. Fröberg, voorganger, met medewerking van de 

kinderen die het Kinderkerstspel opvoeren van “vader Panov”, naar Leo Tolstoï 
o.l.v. Astrid Rozendaal- Koevoet en Willy van Bree-Kreeft. 

Organist, Guus Korpershoek. 
 
Bij de dienst van 31 december, 10.00 uur 

Een dag om terug te kijken, een zondag om ook muzikaal terug te blikken. 
Welke liederen zongen we? Welke liederen zijn (bij u) gestegen in de ‘top tien 

van geliefde kerkliederen’? 
Heeft u een lied dat u dit jaar zingenderwijs hebt ontdekt hebt of hebt 
herontdekt, zo’n lied dat je blijft zingen, dat je raakt, ontroerd, geeft u het aan 

mij door en we zullen kijken of we het een plekje in het muzikaal terugblikken 
kunnen geven? 

Opgave tot vrijdag 22 december. 
 



 

Wij gedenken 

Wij gedenken Adriaantje Jacoba van der Graaf – van der Giessen.  
Op zondag 10 december is Ada overleden, 88 jaar oud. De laatste jaren heeft ze 

stapje voor stapje moeten inleveren. Vanaf 2016 werd ze verzorgd in De 
Meerpaal. Daarvoor woonde ze op de Kethelweg 146, ongeveer naast de 
voormalige Emmaüskerk. In 2000 is haar man overleden. Ze heeft hem het 

laatste jaar van zijn leven zelf kunnen verzorgen. 
Dankbaar kon ze terugkijken op een lang en vol leven waarin ze veel heeft 

kunnen genieten, o.a. van het bezoeken van musea en reizen met en zonder 
caravan. Vijf jaar is ze vrijwilliger geweest van de Groene Luiken. Dat vond ze 
belangrijk werk, maar ze moest ermee stoppen, omdat de verhalen van de 

mensen haar te dicht op de huid kwamen. 
In de stilte thuis dacht ze erover na waar het om gaat in het leven. Trouw en 

vertrouwen stond voor haar bovenaan. Vrijdag 15 december om 14.30 uur vindt 
de begrafenis plaats op de begraafplaats Holy. We lezen Psalm 139. Dat ze zich 
door God gedragen mocht weten, een hand op haar schouder, zoals ze vaak zei, 

dat heeft ze sterk ervaren en wilde ze graag doorgeven. We leven mee met haar 
zonen en hun partners. 

 
Ellen Haas 

 
Kinderkerstzang  
Zaterdag 16 december 

17.00 uur 
Het kerstverhaal gezongen en verteld voor en door kinderen  

o.l.v. Arlène Drenkelford. 
Met medewerking van: ds. Guus Fröberg, Nelleke Slootweg 
Muzikale begeleiding: Ria Korpershoek en Arlène Drenkelford 

Van harte uitgenodigd en neem gerust je buren (jong en oud) mee. 
 

Uitnodiging kerstviering 
U als gemeentelid nodigen wij graag uit op dinsdag 19 december, samen met 
de ouderensoos, voor de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst 

is van 11 tot 12 uur.  
Er is veel samenzang, medewerking van het Marcato koor o.l.v. Ria Korpershoek 

en een korte meditatie. 
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal. 
Alle gemeenteleden, ook uit andere wijken, zijn van harte uitgenodigd. 

Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95 
 

Kerstnachtcollecte voor Calcutta Rescue 
Ieder jaar wordt door de diaconie, in overleg met de kerkenraad, een collecte 
gekozen voor de kerstnachtdienst. Kerkenraadsleden en ook andere 

gemeenteleden kunnen een voorstel doen. Dit jaar is gekozen voor projecten in 
Calcutta, wat nu Kolkata heet, een belangrijke stad in India waar ook moeder 

Teresa werkte onder de armen. Calcutta Rescue ondersteunt de allerzwaksten en 
kansarmen in en rondom Kolkata op het gebied van gezondheidszorg, preventie, 
voorlichting, scholing en werkgelegenheid, omdat zij vinden dat ieder individu 

recht heeft op een menswaardig bestaan. De projecten worden met lokale 
medewerkers uitgevoerd en steeds vaker ook samen met de overheid. De 

wervingsactiviteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd waardoor er maar 
weinig kosten worden gemaakt en het grootste deel van de donatie wordt 

besteed aan de projecten. Een collecte die wij van harte aanbevelen.  



 

Wilt u meer weten?  

Kijk dan eens op: www.calcuttarescue.nl, dit is de Nederlandse supportgroep.  
 

Terwijl ik dit schrijf dwarrelt de sneeuw buiten naar beneden en zijn de daken, 
de bomen en alles wat maar buiten te zien is bedekt met een witte laag sneeuw. 
I’m dreaming of a white Christmas, zou het dan toch…  Of het nu een witte kerst 

wordt of geen witte kerst, we leven toe naar de geboorte van een kind, geboren 
in de nacht en geboren in een stal. Zo gewoon en toch heel bijzonder. En dat is 

misschien wel een mooie kerstgedachte, dat het gewone bijzonder mag zijn.  
En dat het Licht mag schijnen over ons ‘gewone’ leven.  
Pastor Marja Griffioen 

 
BFA 

Dit seizoen worden de BMZ en BVZ omgezet naar één evenement. De BFA, 
Bethel Familie Avond. De naam zegt het al, heel de Bethelfamilie en -vrienden 
kunnen nu deelnemen. 

Speciaal voor de kinderen beginnen we vroeg om 17.30. Eten en drinken wordt 
verzorgd. 

Samen zingen en de familiegroep JUN staan op het programma. 
Wanneer? Vrijdag 26 januari van 17.30- 20.15. Waar? In de Bethelkerk. Nadere 

informatie volgt. 
 
Opbrengst kerstmarkt 

De opbrengst van de kerstmarkt bedroeg ruim € 1.700,-. 
 

De Bloemenpot van zondag 10 december heeft opgebracht € 59,82. 
 
Giften 

Ontvangen door Bertus van Dalfsen €40,- , bestemd voor de wijkkas. 
Waarvoor onze dank. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
Berichten kunt u sturen naar  

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl 
 

Zaterdag 16 december 
Kinderkerstzangfeest      17.00 uur 
 

Zondag 17 december 
Dienst            10.00 uur 

Provider/tienerclub       19:00 - 20:30 uur 
 
Maandag 18 december 

Klussen in en om de kerk     09:00 - 12:30 uur 
 

Dinsdag 19 december 
Kerstviering ouderensoos     11.00 - 12.00 uur 
Clubs  

meisjes 10-12 jr/jongens 8-12 jr  19:00 - 20:00 uur 
Cantorij           20:30 uur 

 
Woensdag 20 december 

Clubs: Gemengd 6-8 jaar     18:45 - 19:45 uur 
 

http://www.calcuttarescue.nl/
mailto:redactie@ambachtoost.nl


 

Donderdag 21 december 

Clubs: Meisjes 8-10 jaar     19:00 - 20:00 uur 
Basiscatechese         19.00 - 20.00 uur 

Repetitie Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur 
 
Vrijdag 22 december 

Generale Repetitie kinderkerstspel 16.00 - 17.30 uur  
Repetitie Messengers      20:00 uur 

 
Zaterdag 23 december 
Generale met techniek en glimlach 

kinderkerstspel         12.00 - 14.00 uur 
 

Zondag 24 december 
Dienst            10.00 uur 
 

Kerstnachtdienst zingen    21.45 uur 
         aanvang    22.00 uur 

Eerste kerstdag 
Kerstmorgendienst zingen     9.45 uur 

          aanvang   10.00 uur 
 
 

Voor deze week en daarna 
 

Sneeuw (Adriaan Morriën, 1912-2002) 
 
Het sneeuwt, niet jachtig, eerder tastend,  

alsof het wit naar zwarte plekken zoekt.  
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt.  

De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken. 
 
De bomen dromen rechtop in de sneeuw,  

verwonderd en in hun verwondering verrast.  
De vorst heeft ieder takje afgetast.  

Het is windstil, er valt niets te ontdekken. 
 
De laatste vlokken vallen, in de lucht  

zweeft al wat zonlicht, geel en droog.  
En vogels, eerstgeborenen van het oog,  

haasten zich om de schade te herstellen. 
 
Ds. Guus A.V. Fröberg 

________________________________________________________________ 
 

Serious Request (deel 5) 
 

Beste mensen, hierbij weer enen bericht over de Serious Request actie.  
 

 

Wat is het toch geweldig van al die jongens en meiden die 

zich, op wat voor manier dan ook, inzetten voor deze actie 
voor Serious Request. Het doel is om kinderen uit onveilige 

gebieden die hun ouders zijn kwijt geraakt weer te 
herenigen met elkaar.  



 

 

Afgelopen zondag hadden wij onze eerste verkoop gehad. Na al het geknutsel en 
het bakken, o.a. ijzerkoekjes bij bakkerij Herweijer, was het zover. Best 

spannend want zal het allemaal in de smaak vallen?!  
Na de mooie doopdienst kwamen de mensen langs de tafels. Die ook door hun is 
ingedeeld en voorzien van prijskaartjes... En dan is het heel fijn dat er van alle 

verschillende producten veel verkocht is.  
Na de verkoop konden ze gaan tellen voor de tussenstand... En we kregen er 

allemaal kippenvel van...En dat kwam echt niet door de sneeuw...  
Ze hebben het hele mooie bedrag van € 333,55 mogen ophalen. Onze dank gaat 
uit naar al die gulle gevers. We hopen dat u veel plezier heeft van wat u gekocht 

heeft.  
Komende zondag, 17 december is de verkoop in de Bethelkerk.  

We kijken er nu al naar uit.  
 
Tot zondag!!  

Groetjes namens de jeugd, 
Peter Schlebaum en Marianne Schipper 

 


