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Bij de dienst van 21 oktober
We lezen deze zondag Jesaja 29 : 17-24 en Marcus 10 : 32-45.
Centrale tekst voor deze zondag is: ‘Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, 
werden ze woedend….’ (10:41)
Waarom deze tekst? Omdat hier een diep menselijke reactie wordt weergegeven.
Jakobus en Johannes reageren volkomen ongepast na Jezus’ derde 
lijdensaankondiging. Ze vragen Jezus om de beste plaatsen wanneer hij heerst in
zijn glorie.
Als de andere leerlingen hiervan horen zijn ze woedend. Waarom eigenlijk?
Vinden ze dat Jacobus en Johannes die vraag niet hadden mogen stellen? Of zijn 
ze kwaad op zichzelf, dat zij niet zo slim geweest zijn die vraag te stellen?

In deze dienst wordt Anneke Rodenburg herbevestigd tot ouderling. We zijn 
dankbaar dat zij de kerkenraad komt versterken.

Verhalen die iedere Vlaardinger moet weten 
Op zaterdag 27 oktober is er een ingelaste
editie van de zaterdagmiddag-ontmoetingen in de
Bethelkerk. 

Op die middag wil ons
gemeentelid dhr. Jan
Anderson graag iets vertellen
over de ontwikkeling van
Vlaardingen, de stad waar hij
trots op is. De eerste plaats
aan de mond van de Rijn. Hij
schreef er een boekje over in
het kader van Vlaardingen 1018. Verhalen waarvan hij vindt 
“dat iedere Vlaardinger die moet weten!”.

Zijn verhalen zijn vooral gerelateerd aan Vlaardinger Ambacht. Eeuwenlang was 
Vlaardingen omringd door het veel grotere dorp Vlaardinger Ambacht. Het dorp 
was tien keer zo groot als Vlaardingen, maar had tien keer zo weinig inwoners. 
“Vlaardinger Ambacht heeft Vlaardingen dus groot gemaakt!”, aldus Jan.

U bent van harte uitgenodigd om een klein uur naar de verhalen van Jan te 
komen luisteren en de beelden erbij te bekijken. Zaterdagmiddag 27 oktober van
15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Er is een pauze en na afloop is zijn boekje 
voor een bescheiden prijsje te koop.

Aansluitend is dan op zondag 28 oktober het Streekmuseum aan de Kethelweg 
na kerktijd gratis geopend om de bijbehorende tentoonstelling te gaan bekijken. 
Van 11.30 uur tot 13.30 uur. 

U bent van harte welkom!
Lianne van Rijn

KERSTMARKT 14 december 2018
Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt.
Dit jaar andere tijd: van 16.30 tot 20 uur.



Een gezellige markt met iets te eten en te drinken en de opbrengst krijgt weer 
een goede bestemming n.l. KansPlus Nieuwe waterweg Vlaardingen, dat 
activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking.
(http://kansplusnw.nl/)
Dus ruim kast en zolder/berging weer eens op voor dit goede doel?
We hopen op weer volop kerstspullen.
Onze klusteam is ook weer aan het knutselen.
Leuke sneeuwpoppen van hout.

Ook bezorgen we weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN in 
samenwerking met C.W.O voor € 0,35.

Kinderkerstzang 15 december 2018 

KINDERKOOR
Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar met de kinderen een 
Kinderkerstzang houden op zaterdag 15 december 2018 om 17 uur onder 
leiding van Arlène Drenkelford, die er op geheel eigen wijze, weer een 
"spetterend" gebeuren van wil maken!!

Lijkt het je [weer] leuk om mee te doen? 
alle kinderen van basisschool leeftijd, zijn van harte welkom!!
Je kunt je opgeven voor 30 oktober,  maar we vinden het fijn als je je kind 
(eren) zo snel mogelijk op geeft, dan kunnen we de leeftijden inventariseren,
de liedjes op papier en oefen cd maken.
Vanaf vrijdag 2 november repeteren we elke week van 15.30 uur tot 16.15 
uur in de zaal van de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.
Voor iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Aanmelden kan via de e-mail bij: Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl
                                                   Corrie Vellekoop, tel.010 4347575

Kerstspel kerstmorgen
Lieve kinderen en ouders,
 
Graag willen we van jullie weten , wie er zin hebben om mee te doen aan het 
kerstspel voor de kerstmorgenviering.
Ik vind het fijn om te weten, hoeveel rollen ik nodig heb, als ik het spel ga 
schrijven.
Ook oudere kinderen kunnen meedoen en zelfs volwassenen( volwassene bv, 
voor een scene die gefilmd wordt)
Ook fijn is het om te weten wanneer jullie zouden kunnen oefenen?
 
Dus:
de volgende vragen:
1. Doe je mee? Geef je naam door.
2. Op welke dagen kun je niet ( met tijdstip erbij)
3. Zouden jullie het zo snel mogelijk kunnen laten weten?

Groeten Willy van Bree,
bree@chello.nl, 0104744636   • Thuis
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Movin’On
Muzikaal evenement met de familie Korpershoek en het Jo Mulderensemble 
‘Mercato”.

Zaterdagmiddag 13 oktober 
Ruim voor aanvang zit de Bethelkerk vol. Er heerst een verwachtingsvolle 
stemming. 
Vier generaties Korpershoek, nakomelingen van Johannes Korpershoek, gaan een
concert geven. Titel: ‘Movin’ on, de kerk der eeuwen steeds in beweging’.
Het fraai uitgevoerde programma geeft informatie over de familie en te spelen 
stukken.
Voor aanvang deelt Guus mee dat het echt de allerlaatste keer is dat ‘Melodie in 
G’ uitgevoerd zal worden. Helaas, hebben velen gedacht. Het koor zingt over 
harmonie, symfonie en vrijheid, ondersteund door piano en orgel, meeslepend, 
romantisch. Op de wand fraaie projecties van waterrijke natuurgebieden.
Het programma, smaakvol opgebouwd rond ernstige en wat lichtere muziek, 
kent alleen maar hoogtepunten. Als violiste Patricia Kalkman, achterkleindochter 
en sopraan Annemieke Storm, kleindochter, samen musiceren, vervloeien stem 
en viool in jubelende klanken. Zusters Ria en Jeanne laten van hun kunnen 
blijken in twee quatre-mains,  een lieflijk Frülings Erwachen van Carl Philip 
Emmanuel Bach en een forsere slavische dans van A. Dvorak. Organist Guus 
demonstreert dat het orgel van de Bethelkerk een waar concertinstrument is in 
de goede akoestiek van de Bethelkerk. Het ensemble Mercato, dames stijlvol in 
lang zwart, de heren in smoking, zingt muzikaal, gedisciplineerd, en goed 
verstaanbaar.
Intermezzo: samenzang met het publiek: Lied 248, ‘Die dan als onze beden 
zwijgen’ 
Als besluit het hele ensemble voluit met: ‘Movin’ on van Raymond Hannisan. 
Einde van een prachtig concert. 
Een langdurige staande ovatie beloont de musici.

Marian Kalmijn

Wijkdiaconie
De afgelopen maand september mochten wij op de bankrekening twee giften 
ontvangen resp. € 12,00 en € 15,00.

Via de bloemenpot ontvingen wij op 9 september €67,35 en op 14 oktober 
€ 59,90.
 
Hartelijk dank, 
Jos van den Boogert – Penningmeester Wijkdiaconie.
 
Met giften op rek.nr. NL18 INGB 0005 3441 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de wijkdiaconie en contactpersonen.
(Bloemengroet, Attentie bij bijzondere gebeurtenissen, enz.)

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

Zondag 21 oktober
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur
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Maandag 22 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 23 oktober
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 24 oktober
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 25 oktober
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 26 oktober
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 27 oktober
Verhalen die iedere Vlaardinger moet weten 15.00 - 16.30 uur

Zondag 28 oktober
Dienst 10.00 uur
Cantatedienst 17.00 uur

Voor deze week en daarna
Deze week een prachtig gedicht van de Duits dichter Rainer Maria Rilke wat ik na
jaren weer ontmoette en mij nu enorm raakte.

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort 
(Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

Ik ben zo bang voor het woord van de mensen

Ik ben zo bang voor het woord van de mensen.
Zij spreken alles zo duidelijk uit:
en dit heet hond en dat heet huis
en hier is begin en het einde is daar.

Mij beangstigt ook hun denken, hun spel met de spot,
zij weten alles, wat wordt en was;
geen berg is nog een wonder voor hen:
hun tuin en goed grenst direct aan God.

Ik wil blijven vermanen en weerstand geven: Blijf ver.
De dingen zingen hoor ik zo graag.
Jullie raken ze aan: zij zijn star en stom.
Jullie maken alle dingen kapot.

vertaling Theo de Boer en André Maris

Ds. Guus A.V. Fröberg


