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Bij de dienst van zondag 15 april
Deze zondag lezen we om te beginnen Genesis 4, het verhaal van Kaïn en Abel.
“Vanaf het moment dat mensen hun missie op aarde gaan vervullen, is er alle 
reden om hen kritisch te volgen. Er gaat ook een waarschuwing uit: ‘Let op de 
mens’ (3:22)” Deze woorden ontleen een aan een boekje over Genesis 1-11  
‘Voor een nieuw begin’ van Maarten den Dulk.
Hou de mens in de gaten, zodra hij de vrijheid heeft neemt hij deze. Er ontstaat 
een arbeidsconflict. De bei de broers Kaïn en Abel komen tegenover elkaar te 
staan.
Mooie woorden: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’. Maar Kaïn wil niet 
omzien naar de ander en dan gaat het mis.
We lezen Genesis 4 : 1-16 en Johannes 21 : 15-24.

Uit de gemeente
Jaap Mostert verblijft nu in de Meerpaal aan de Willem de Zwijgerlaan op
afdeling Steiger. Wij wensen Gerda en Jaap sterkte nu het duidelijk is 
dat Jaap niet meer naar huis kan omdat de zorg te zwaar is.
Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen.

Wij gedenken
Antje Cornelia van der Meer-de Bruijn, weduwe van Arie van der Meer.
Antje van der Meer is 29 maart overleden in de leeftijd van 93 jaar.
Zij was een geboren Ambachter.
Zij was een lieve, zorgzame vrouw. Ze was bijzonder gastvrij en stond altijd 
koffie klaar en ze had altijd tijd voor een praatje of gesprek. Haar talenten 
ontplooide zij op latere leven op velerlei wijze. Ze ging naar de moedermavo, 
werkte vele jaren bij de Groene Luiken en als stadsgids en voor het museum.
Ze wist zich betrokken bij de Immanuëlkerk, later Emmakerk, weer later 
Bethelkerk.
Vele jaren woonde zij op de van Hogendorplaan. De laatste drie maanden 
woonde zij in Soenda.
Donderdag 5 april was de afscheidsdienst in de aula van de begraafplaats Holy 
waarna zijn zal worden bijgezet in het familiegraf.
Haar leven werd gememoreerd, we zongen en laze psalm 139: 1-18.
Wij zijn in onze gedachten en de gebeden bij de familie van der Meer.

Wij gedenken Wil Talmon
Op 29 maart is overleden Wilhelmina Petronella Talmon-van der Gaag, weduwe 
van Frits Leendert Talmon, wonende Charlotte de Bourbonlaan 31. Wil is 88 jaar 
geworden. De laatste jaren ging haar gezondheid langzamerhand achteruit, 
vooral het lopen. Met mantelzorg van haar kinderen kon zij zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Enkele weken geleden kreeg zij Tia’s en werd  in het 
ziekenhuis opgenomen. Hierna ging zij naar het Zonnehuis, waar zij toch nog 
onverwacht is overleden. Vóór haar huwelijk met Frits was zij schooljuf en het 
regelen is haar hele leven gebleven. Vanaf haar plekje in de huiskamer waar zij 
haar administratie om zich heen verzameld had regelde zij tot op het laatst haar 
zaken. Ook onderhield ze zoveel mogelijk al haar contacten. Doordat het lopen 
steeds slechter ging kon er veel niet meer en dat was moeilijk om te accepteren. 
In het geloof zocht ze naar woorden en taal om het onbekende te duiden. Zij 
vond dit in de woorden van Paulus in 1 Korintiërs 13, vers 12:”Want nu zien wij 
nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. 



Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend 
ben”. Het zijn woorden waarin het onvolmaakte aanvaard kan worden. Verdriet, 
gemis en pijn mogen er zijn, het leven wordt aanvaard. Ondanks de vragen die 
bleven gaven deze woorden Wil troost. Wij gedachten Wil in een dienst van 
Woord en Gebed op donderdag 5 april op de begraafplaats Holy waar zij ook 
begraven is, in het graf bij haar man Frits. De familie zorgde voor rode rozen, als
laatste groet aan een geliefde moeder. Rond het open graf brak de zon door en 
de vogels floten hun lied. Het wordt lente, teken van een nieuw begin. Mag dit 
tot troost zijn voor Arno, Martin en Hanneke en allen die haar missen. 
Pastor Marja Griffioen

Koffieochtend
Woensdag 18 april van 10-12.00 uur is er weer een koffieochtend.
Van harte welkom.

Terugblik
We mogen, denk ik, terugzien op een aantal mooie vieringen in de Stille week en
op Paasmorgen.
Dat alles had niet kunnen gebeuren zonder de inzet van de kosters, de musici, 
de lectoren, de cantorij, de mensen die de liturgische schikking verzorgden, de 
ouderlingen en diakenen, de mensen van kindernevendienst en jeugdkerk, de 
mensen van het reproteam, de mensen van de techniek, de commissie van 
ontvangst en al die andere die op de één of andere manier hun steentje 
bijdroegen aan de vieringen, al was het alleen maar door er te zijn!
Speciale dank toch wel aan het Christelijk Kamerkoor Maassluis onder leiding van 
Leo den Broeder, die hun medewerking verleenden aan de dienst van Goede 
Vrijdag.

Varen met de fluisterboot
Zaterdag 21 april 
Een bijzondere zaterdagmiddagontmoeting. Medegemeenteleden vertellen u 
tijdens de tocht wetenswaardigheden over de Vaart en de Broekpolder. We 
vertrekken vanaf Polderpoort.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De kosten zijn 3,50 euro. U kunt zicht 
opgeven bij Ada Mooij

De Bloemenpot heeft zondag 8 april € 89,35 opgebracht.
Via Harriëtte Burger kwam er een gift van €10,- voor de wijkkas.

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

Zaterdag 14 april
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Lentemarkt 09.00 - 12.00 uur

Zondag 15 april
Dienst 10.00 uur

Maandag 16 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Dinsdag 17 april
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 18 april
Koffieochtend 10.00 -12.00 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Moderamen wijkkerkenraad 19.30 uur  

Donderdag 19 april  
Meidenclub 8-10 jaar  19.00 - 20.00 uur             
Glorious Touch     20.00 - 22.00 uur  

Vrijdag 20 april  
Messengers – repetitie   20.00 - 22.00 uur

Zondag 22 april
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Vrijspraak voor Kaïn (Hester Knibbe)

de zoon

Schuld is een afspraak. Ondanks
alle heimweeverhalen van onze ouders
over hoe vrede o vrede eruitziet moest hij
het lam grijpen en slachten om zelf hoger

te stijgen. Het zwerk, hoger en sterker dan alle
op aarde gemaakte goden, is mijn getuige.

Restte as + rook die wegdreef met zijn geprevel

waarvan ook geen syllabe bleef hangen.
Offer: een leven voor een gedachte.

Dacht: schuilt er dan een belofte
in dood? Ik, zijn hoeder, zal hem uit erbarmen
van zijn povere staat hier op aarde
verlossen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


