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Bij de dienst van zondag 17 juni
Deze zondag is de eerste lezing uit Job 10, een lange lezing, maar om de klacht 
van Job goed te horen wil ik het graag helemaal lezen. De tekst is een schokkend
relaas van Job die zich door God in de steek gelaten voelt en vanuit het 
binnenste van zijn ziel zijn klacht richt tot God. Want waarom geeft God aan Job 
het leven en keert Hij zich vervolgens van hem af? Job beklaagt zich tegenover 
de Eeuwige dat hij beter niet geboren had kunnen worden en beter als 
ongeborene had kunnen sterven. In Marcus 4, 26-34 spreekt Jezus in een 
parabel over het Koninkrijk van God waarin een klein zaadje uit kan groeien tot 
een grote plant en takken krijgt zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw 
kunnen nestelen. Als we deze tekst verbinden met de klacht van Job dan wordt 
de vraag: ‘ Is het mogelijk dat er in de ellende van Job weer iets nieuws kan 
groeien?’ 
Uw voorganger is pastor Marja Griffioen.

Uit de gemeente
Mevr. Doorduin van de Dillenburgsingel verblijft in het Zonnehuis op de afdeling 
revalidatie 2. Zij heeft haar been gebroken en na een operatie volgt nu de 
periode van revalideren. Het zal waarschijnlijk enige tijd nodig hebben en wij 
wensen haar moed en sterkte en een kaartje of bezoekje is altijd fijn.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Jubileum Guus Korpershoek
14 juli is Guus Korpershoek 60 jaar organist.
Dit hopen we zaterdag 14 juli in de Bethelkerk met hem te vieren met een mini-
concert, waarna er alle gelegenheid is om Guus Korpershoek te bedanken voor 
zijn vele jaren als organist.
Om alvast in de agenda te zetten.
Zaterdag 14 juli van 19.00 u - 21.00 uur.

In memoriam Neeltje Poot - Batenburg
Donderdag 31 mei 2018 overleed Neeltje Poot - Batenburg, in de leeftijd van 93 
jaar. De laatste vier jaar woonde zij in de Adriaan Pauw aan de Van 
Hogendorplaan, daarvóór twee jaar in de Meerpaal. In de Bethelkerk was zij 
thuis. Als jong meisje uit de Put in Ambacht heeft ze hem gebouwd zien worden, 
is ze met haar ouders naar de diensten gegaan, heeft ze er haar geloofsbelijdenis
gedaan en is ze er ook getrouwd. Toen ze na haar trouwen in de Richard 
Holstraat ging wonen stapte ze over naar de Grote Kerk. In 1989 verhuisden ze 
naar Molenzicht en daarmee keerde ze weer terug naar de Put, haar 
geboortegrond, en de Bethelkerk, totdat dat een jaar of zes geleden fysiek en 
mentaal niet meer ging.
Nel was de één na oudste van een harmonieus gezin met vijf kinderen; twee 
jongens en drie meisjes. Ze was zorgzaam en gastvrij: in haar eigen gezin was 
het altijd de zoete inval. Ze was ook levenswijs en had een soort van schalkse 
humor. Ze hield enorm van zingen: De Heer is mijn Herder, Er ruist langs de 
wolken, Heer, ik hoor van rijke zegen. Ze genoot er zichtbaar en hoorbaar van. 
En vertrouwde me eens toe: “Ik wil zo nog best een poosje blijven leven, hoor!“
Mevrouw Poot moest haar zoon Jos en haar man al vroeg missen. Op 
bewonderenswaardige manier wist ze na elke verlieservaring toch altijd weer op 
te veren en levensvreugde te vinden in haar gezin en aanhang, later haar 
kleinkinderen, koffie schenken in verzorgingshuizen, vakantie-uitjes, vriendinnen



clubjes, de zangclub, de kerkgang, handwerken, gymmen tot haar 85e en 
natuurlijk niet te vergeten: koekjes bakken. 
Bij haar openbare geloofsbelijdenis kreeg ze Johannes 15:5 mee: Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Mevrouw Poot leefde daarnaar. Centraal op één van haar 
borduurwerken, vol met Bijbelse voorstellingen, staan de druivendragers. De 
laatste levensfase van een mens staat in het teken van het voleinden van het 
leven. Dat sluit nauw aan bij het beeld dat het gedicht ‘Uitsig op die kade’ van de
Zuid-Afrikaanse Elisabeth Eybers (1915-2007) oproept: ‘Het is alsof ik groei, 
terwijl ik toch steeds meer afstand doe van mijzelf’. Het lijkt een omgekeerde 
wereld. Tot mijn eigen verwondering ‘mis ik mijzelf steeds minder’. Zo kon 
mevrouw Poot ook rustig heengaan, na een vruchtbaar leven.
Woensdag 6 juni hebben wij afscheid van haar genomen in een dienst van Woord
en Gebed in de Bethelkerk en haar lichaam aansluitend naar de laatste rustplaats
gebracht op de Holy begraafplaats, bij haar man en hun zoon Jos. Haar 
nagedachtenis zij tot zegen.

ds. Peterjan van der Wal

Giften 
We ontvingen via Pieter Vellekoop een gift € 10, - voor de Bloemenpot.
Waarvoor onze dank.

Bloemenpot
De bloemenpot van zondag 10 juni had een opbrengst €78,50, -.

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

Zaterdag 16 juni
Wagenspel: Ontwapenende Strijd 
in Grote Kerk 13.00 - 13.30 uur
Wagenspel: Ontwapenende Strijd
in Grote Kerk 17.30 - 18.00 uur

Zondag 17 juni
Dienst 10.00 uur

Maandag 18 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 19 juni
Cantorij 20.30 - 22.00 uur
Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
we maken er maar een beetje Judith-Herzbergmaand van.

'Het vrolijkt'

Mij vrolijkt het
als bij de boerderij
waar deze trein

mailto:redactie@ambachtoost.nl


voorbij rijdt, vijf
blauwe overalls
te drogen hangen
aan een lijn.

Mij vrolijkt ook
de gans die in een wei
lijkt te staan peinzen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


