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Bij de dienst van 14 januari  

Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen bij ons voor. 
 

Wij gedenken  
Op 26 december is overleden Willy Bongers-Hooijkaas, weduwe van Wouter 
Bongers, wonende Schiedamseweg 94. Zij is 87 jaar geworden. Op eerste kerstdag 

was Willy nog bij haar kinderen geweest, met hen bezocht zij een kerkdienst. Het 
was een goed samenzijn. Op tweede kerstdag is zij plotseling overleden, twee jaar 

na het overlijden van haar man, die zij erg miste. Tijdens haar huwelijk wilde zij 
studeren, wat zij gemist had in haar jeugd, en pakte alsnog een studie Nederlands 
op. Een zekere eigenzinnigheid kenmerkte haar, wat zeker door haar kinderen en 

die haar goed kenden gewaardeerd werd. Zij was een goede gesprekspartner. Op 
haar manier leefde zij bescheiden mee met de kerk. Zij stelde haar vragen aan het 

geloof, maar het gaf haar ook vertrouwen en rust. Het afscheid vond plaats op 3 
januari om half drie in de aula van de begraafplaats Emaus, waar ook de begrafenis 
plaatsvond. Mag de Eeuwige nabij zijn voor de kinderen en kleinkinderen nu zij hun 

moeder en oma moeten missen. En mag zij, Willy Bongers, rusten in de vrede van 
God.  

Pastor Marja Griffioen 
 

Koffieochtenden  
De koffie staat klaar 
Iedere maand is de Bethelkerk op een woensdagochtend van 10-12 uur open om 

koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
In de glazen zaal. 

De eerst volgende keer is woensdagochtend 17 januari. 
 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Volgende data zijn: 14 februari, 14 maart, 18 april, 16 mei en 13 juni 

 
Zaterdagontmoeting 20 januari De Broekpolder in beeld 
Wist u dat bij de vrijwilligers van de federatie Broekpolder ook leden uit onze wijk 

actief zijn? 
Jos van den Boogert is één van hen. Hij kan u, samen met andere vrijwilligers, 

vertellen over wat er zoals gebeurt in de Broekpolder. Heel veel dus. Meer dan 
alleen ruimte en rust. Grote grazers die dagelijkse aandacht behoeven. 
Archeologische objecten, actueel nu in 2018 de slag bij Vlaardingen in het 

middelpunt staat. Een klauterwoud waar kinderen aan hun trekken komen. En dat 
is lang niet alles. Kortom kom luisteren, het is de moeite waard. 

Zaterdagmiddag 20 januari 16.00 uur in de Bethelkerk 
 
Bethel Familie Avond 

Vrijdagavond 26 januari van 17.30-20.15 in de Bethelkerk. 
Er zijn nu al 70 deelnemers voor de BFA, daar kunnen er nog veel meer bij. 

Ons doel is minstens 150 personen voor deze mooie avond met de familie groep 
JUN. 
In het voorprogramma een SingSong met een echte kampvuurman. Naast gezinnen 

met kinderen is vanzelfsprekend iedereen van 5 tot 100 jaar van harte welkom. Zo 
vormen we een grote Bethel familie. Speciaal voor de kinderen is de aanvangstijd 

vroeg gekozen nl al om 17.30. Het programma gaat door tot 20.15 u. Voor eten 
tussendoor wordt gezorgd.  



 
 

Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.ambachtoost.nl/bfa2018 of 

flyers in de Bethelkerk. Voor aanmelden en vragen kunt u terecht op mailadres 
bfa.bethel@gmail.com. 

  
Heilige onrust 
De laatste avond, dinsdag 23 januari over ‘Heilige Onrust’ van Frits de Lange. Met 

een gesprek rondom de misschien wel meest besproken, meest uitdagende, 
discutabele hoofdstukken van het boek. 

Van harte welkom. 
 
Brood en wijn verkoop na afloop van de kerstnachtdienst 

De verkoop van ‘Brood & Wijn’ heeft € 246,50 opgebracht. Het bedrag is 
overgemaakt naar de Kerkenactie 2017 van Solidaridad: ‘Voorkom een wereld 

zonder koffie’. 
Genieten van een lekker kopje koffie? Dat doen we steeds vaker. Wereldwijd stijgt 
de vraag naar koffie jaarlijks met 1,3%. De koffieproductie blijft echter achter en 

heeft bovendien een enorme impact op het klimaat. Solidaridad traint kleine 
koffieboeren in Colombia, Mexico en Peru daarom in klimaatvriendelijke 

koffieproductie. Zo houden ze hun productie op peil en gaan ze 
klimaatveranderingen tegen. 

Alle afnemers van brood, wijn of sap worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage 
aan dit Climate Smart-koffieproject! 
Is de wijn goed in de smaak gevallen? Dan kunt u bij de wereldwinkel terecht voor 

een nieuwe fles, om te toasten op een eerlijk en duurzaam 2018! 
 

Terugblik op de kerstvieringen 
We mogen terugkijken op een paar mooie kerstvieringen. Allereerst omdat de 
kerk door een heel team prachtig versierd was en er op het liturgisch centrum 

een mooi opgetuigde kerstboom stond. 
Dat komt ook door de mooie liturgische schikkingen. 

Vervolgens omdat alles werkte en het naar behoren deed. Dank aan het team 
dat het geluid, licht en beeld verzorgde en het team dat de liturgieboekjes weer 
pracht verzorgden en tot verzamelaarsobjecten maakten. 

Dank aan de kosters. Want je kunt nog zulke mooie kerstvieringen voor ogen 
hebben. Zonder een paar enthousiaste kosters….. 

 
De vieringen waren een feest. 
 

 Dat begon al met de kinderkerstzang. Een koor van ruim 30 kinderen o.l.v. 
Arlène Drenkelford zong enthousiast mooie kerstliederen afgewisselend met het 

kerstverhaal voor mensen uit kerk en buurt. Een echt buurtfeest. Iets wat de 
landelijk kerk missionair zou noemen. 

 Het kerstfeest van de ouderensoos was een mooi feest met medewerking 

Marcato koor o.l.v. Ria Korpershoek. Ook de aansluitende kerstlunch was een 
feest. Een compliment voor de organiserende dames van de ouderensoos 

 In de kerstnacht was de kerk vol. Er werd heerlijk gezongen met medewerking van 
de Bethelcantorij o.l.v. Ed Saarloos meet zang, Lieke van der Vlis en Femke Noordam, 

keyboard, Rens Noordam en organist Guus Korpershoek. en stonden stil bij Maria.  
 Op de kerstmorgen was de kerk opnieuw vol. Wat een geweldig kerstspel, 

vadertje Panov, waaraan zoveel kinderen en in de organisatie zoveel 
volwassenen meewerkten. Dank in het bijzonder aan de beide regisseurs Willy 
van Bree en Astrid Rozendaal, (zie foto vologende pagina). 

http://www.ambachtoost.nl/bfa2018
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Dank aan iedereen die al deze diensten tot een feest maakten. 

 
Hartelijk dank 

voor alle kerst- en/of nieuwjaarskaarten met alle mooie teksten en wensen daarop 
die gewoon nog per post of per email ons bereikten. 
 

Guus Fröberg en Nelleke Slootweg 
 

Giften 
Ontvangen door Ria Korpershoek  € 10,-  bestemd voor de wijkkas en via Marja 
Griffioen kwam er een gift van € 20, - eveneens voor de wijkkas. 

Waarvoor onze dank. 
 

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

 
Zondag 14 januari  

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

Maandag 15 januari  
klussen rond en in de kerk       09:00 - 12:00 uur 

 
Dinsdag 16 januari  
Ouderensoos            14.30 - 16.30 uur 

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

Cantorij              20:30 - 22.00 uur 

 
Woensdag 17 januari  

Koffieochtend            10.00-12.00 uur 

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

 
Donderdag 18 januari  
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Clubs: Meisjes 8-10 jaar        19:00 - 20:00 uur 

Glorious Touch            20:00 - 22:00 uur 
 

Vrijdag 19 januari  
Messengers             20:00 - 22:00 uur 
Zaterdag 20 januari  

Oud papier Verploegh Chasséplein    08.30 - 12.00 uur 
Zaterdagmiddagontmoeting       16.00 uur 

 

Zondag 21 januari 

Dienst               10.00 uur 

Provider/tienerclub          19:00 - 20:30 uur 

 
Voor deze week en daarna: 
  

Winter (Ida Gerhardt) 
 
De sterren wintertintelen  

en de maan  
doorschijnt de melkwegnacht.  

Het kraakt van sneeuw op de aarde  
waar ik ga,  
een nieteling, een adem wit,  

een ademdamp van liefde en poëzie. 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 


