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Bij de dienst van 28 januari  

Een BethelBijzonderdienst in de vorm van een ‘Thomasviering’. 
Tijdens de dienst is er een moment van gesprek of van zingen of van schrijven of 

van nadenken. 
Thema van deze bijzondere Bethelbijzonderdienst is ‘Loslaten!’ 
Bethje om alvast over na te denken is: ‘Als je los laat, heb je twee handen vrij 

om vast te houden’. 
Soms moet je loslaten om een nieuwe start te kunnen maken. Maar dat betekent 

niet dat loslaten makkelijk is. Het is een moeilijk, emotioneel, soms pijnlijk 
gebeuren. 
Is het leven niet soms als trapezewerk? 

We hebben elkaar nodig, moeten elkaar vasthouden, maar het is moeilijk, het is 
balanceren, tussen hemel en afgrond. 

Som moet je loslaten om jezelf staande te houden, in balans te blijven. 
In de dienst willen we gebruik maken/opnieuw gebruik maken van het 
voorbedenboek. Voorafgaande aan de dienst kan iedereen die dat wil een 

voorbede in het boek schrijven. 
Het ligt voorafgaande aan de dienst in de consistorie. 

We lezen het verhaal van ‘de storm op het meer’ (Matteüs 14 : 22-34) 
 

Aan de dienst werkt vol enthousiasme de band Kaya mee. 

 
Wij gedenken Arie Westerdijk 
Zaterdagavond 20 januari is Arie Westerdijk plotseling overleden. 

Arie is 75 jaar geworden. 
Zaterdag 27 januari is de dienst van gedenken in de Bethelkerk.  
Aanvang van de dienst 10.45 uur, waarna de begrafenis rond 12.00 uur op de 

begraafplaats Emaus plaatsvindt. Vervolgens is er gelegenheid tot condoleren in 
de Bethelkerk. 

In de volgende ‘Onderweg’ volgt een uitgebreider ‘In memoriam’.  
 
Ds. Guus A.V. Fröberg 

 
Wij gedenken Jan Rodenburg 
Op 12 januari is overleden Jan Rodenburg, echtgenoot van Anneke Rodenburg-
Bos. Jan is 78 jaar geworden. 

Jan komt van een boerderij in Vlaardingen. Na de verkoop van de boerderij heeft 
hij heeft een melkzaak gehad en is daarna vleeshandelaar geworden. Tot voor 

een paar jaar had hij nog een stuk land met schapen. Jan hield van de natuur, 
van het land, de boerderij.  
Hij was een man die in tal van verenigingen actief was. 

Ruim een half jaar geleden kreeg Jan te horen dat hij ongeneselijk ziek was. 
Hij mocht zich omringd weten met de liefdevolle aandacht en zorg van Anneke 

en dochters Anja, Ellen en Carla en hun gezinnen en vele anderen. 
Hij wist tot het laatst zich gedragen door zijn geloof. 
De dienst van woord en gebed vond woensdag 17 januari in de Bethelkerk 

plaats, waar we van zijn leven vertelt werd en wij psalm 8 lazen. Aansluitend 
was de begrafenis op de begraafplaats Emaus, waarna er gelegenheid tot 

condoleren in de Bethelkerk was. 
Wij zijn met Anneke, de dochters Anja, Ellen en Carla en hun gezinnen in onze 
gedachten en de gebeden. 

 



 

Dankwoord van de familie Rodenburg 

Wij willen u bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en de wijze waarop 
wij samen afscheid hebben genomen van  

mijn lieve man, onvergetelijke vader en unieke opa; Jan Rodenburg. Het was 
voor ons een grote troost en zal een dankbare  
herinnering blijven.  

 
Anneke, kinderen en kleinkinderen. 

 
Hartelijk dank! 

Voor de prachtige bloemen die we van uit de gemeente mochten ontvangen. 
Ook dank voor het meeleven, 

Het heeft ons goed gedaan. 
  
Een hartelijke groet, Diny en Henk Pruijt 

 
SAMEN UIT IN DE STAD 
 

Op zaterdagmiddag een verhaal over de Broekpolder 
Bethelkerk, zaterdagmiddag  

Jos van den Boogert, als vrijwilliger actief in de Broekpolder, als runderschouwer 
om precies te zijn, introduceert Harm Borgers, voorzitter van de federatie 
Broekpolder. Deze vergast en verrast de aanwezigen met zijn presentatie over 

wat er allemaal komt kijken bij het beheer van dit natuurgebied. Natuur en 
recreatie op giftig havenslib, in 1958 aangebracht op het oorspronkelijk 

veenweidegebied. Natuur trekt zich daar niets van aan, het gebied kent nu een 
grote diversiteit van planten en dieren. 
Een burgerinitiatief in 2002 leidt er uiteindelijk toe dat de gemeenteraad in 2006 

een convenant sluit. In de Broekpolder komen geen woningen, het wordt 
definitief natuurgebied. 

Netwerken blijft belangrijk. Federatie Broekpolder, de gemeente, verenigingen 
en bedrijfsleven zijn in een coöperatieve vereniging gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Met Staatsbosbeheer is het 

gesprek gaande over hoe aan te sluiten.  
Survival, klauterwoud, archeologisch erf, honden uitlaatgebied, golfbaan, de 

ruigte. Het inrichtingsplan biedt voor veel groepen een aantrekkelijke plek. 
In de ruigte krijgt vooral de natuur de ruimte, andere plekken zijn juist op 
recreatie gericht. Uiteindelijk zullen projecten zelfstandig binnen het netwerk 

gaan functioneren.  
Een hechte groep vrijwilligers vormt de basis. Als gids voor wandelingen, voor 

onderhoud, voor evenementen, voor gebruik van de sociale media, voor 
berenklauw bestrijding, als runderschouwer. En u kunt ook steun geven als 
‘vriend van de Broekpolder’. 

We danken Harm Borgers voor zijn boeiende betoog. 
 

Meevaren met de fluisterboot 
Zaterdag 21 april: een varende zaterdagontmoeting.  
Om 15.00 een tocht met de fluisterboot.  

We vragen een kleine bijdrage in de kosten van 4 euro. 
U kunt zich nu al opgeven bij Ada Mooij.  

 
 

 



 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK 

Op 4 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie. 
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren. 

U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden voortaan meteen na het 
weekend opgehaald. 

Hartelijk dank voor de medewerking! 
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155 
 

Giften 
Els Koevoet mocht € 20,- ontvangen voor de wijkkas. 

Waarvoor onze dank. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT 

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

 
Zondag 28 januari 
Bethel Bijzonder Dienst       10.00 uur 

Taizégebed             19.00 uur 
Provider/tienerclub         19:00 - 20:30 uur 

 
Maandag 29 januari  
klussen rond en in de kerk      09:00 - 12:00 uur 

Paasplatform           19.30 uur 
 

Dinsdag 30 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 31 januari  
Clubs: Gemengd 6-8 jaar       18:45 - 19:45 uur 

Gespreksgroep Jonge Ouders     20.00 uur 

 

Donderdag 1 februari  
Clubs :Meisjes 8-10 jaar       19:00 - 20:00 uur 

Basiscatechese           19.00 uur 
Glorious Touch           20:00 - 22:00 uur 
Wijkkerkenraad          20.00 uur 

 
Vrijdag 2 februari  

Messengers            20:00 - 22:00 uur 
 

Zaterdag 3 februari 

Oud papier Goudenregenstraat    08.30 - 12.00 uur 

 

Zondag 4 februari 

Dienst              10.00 uur 

Cantatedienst           17.00 uur 

Provider/tienerclub         19:00 - 20:30 uur 
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Voor deze week en daarna: 

(na de storm) 
 

Schaderapport 
 
Er is een eendagsgod ontwaakt. Hij kent misschien 

zijn eindigheid, zijn eigen haast. Men geeft 
elkaar advies en zet zich schrap. 

 
Dit is zijn dag. Zijn kans. De kleine chaos trilt al 
in zijn hand, de zweep die suist en straft. 

 
Hij blaast kolossen van de weg, licht daken op, 

slaat bomen om. Hij spot met zwaartekracht 
en werkdag – geen muur, geen ruit, 
geen fietser houdt hem tegen. 

 
Er nadert evenveel rotzooi als kaalslag, leegte. 

Soms kijkt men op en schreeuwt 
tegen het razen in. 

 
Het heeft, goddank, geen zin. Niets is van ons. 
We knielen neer en vegen onze straten 

tot de plek waar, uren later, 
alles tot bedaren komt. 

 
Ester Naomi Perquin, 
Dichter des Vaderlands, 

18 januari 2018 
 

Ds. Guus A.V. Fröberg 
 
________________________________________________________________ 

 

     Taizéviering 

Zondag 28 januari, 19.00 uur  

In de Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26, Vlaardingen 

 

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.  

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé. 

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.  

 

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te 

drinken, ervaringen te delen of wat na te praten. 

 



 

Iedereen van harte uitgenodigd! 

 

Aanvang om 19.00 uur. 

 

Namens de voorbereidingsgroep: 

Gezina van Bohemen 

en 

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres) 

Tel.: 010 434 84 33 

E-mail: predikant@ambachtoost.nl 
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