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Bij de dienst van 4 november
Deze zondag gaat ds. Neely kok voor.

Wij gedenken Jacob van der Caaij
Op  17 oktober  is overleden Jaap van der Caaij. Hij is 78 jaar geworden. Vier 
jaar geleden werd Jaap ziek en de laatste week werd hij in Hospice de Margriet 
opgenomen waar hij ook overleden is. Jaap was voor zijn dochters Linda en Irma
een zorgzame vader. Ook was hij een lieve schoonvader, broer en vriend en 
trotse opa van Loek.  Jaap was geen man van veel woorden en hij was 
bescheiden. Niets was hem te veel in de opvoeding van zijn beide dochters, hij 
deed er alles aan om toen zij nog thuis woonden het gezellig te maken. Ook 
genoot hij van de vakanties en trok er met de caravan en later zelf met de motor
op uit. Hij zocht de laatste periode van zijn ziek zijn naar een opening van troost 
en houvast. Hij hield zich vast aan het geloof dat er in  moeilijke tijden hoop is 
voor hen die geloven. In alles bleef hij een zorgzame vader. We zongen in de 
dankdienst bij het ontsteken van het licht het lied: ’Waar vriendschap en liefde 
is, daar is God’. Mogen deze woorden meegaan als een bron van hoop en troost 
in het leven van Linda en Niek, Irma, Elio en Loek, Joke en zijn broer Hans. 
Pastor Marja Griffioen

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 4 november 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  meteen na het weekend 
opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking.

Informatie: Jos van den Boogert 

11 november is de dag…
Om alvast in de agenda te zetten.
De dienst van 11 november wordt een bijzondere Bethelbijzonderdienst. Thema 
is ‘delen’. Dat is op zich geen nieuw thema in de kerk. Het komt in een heel 
ander licht te staan op 11 november St. Maarten, de dag waarop de kerk van alle
eeuwen gedenkt dat de rijke officier Martinus van Tours zijn mantel deelde voor 
een arme. 
Aan de dienst werkt een enthousiast kinderkoor van basisschool IKC Ambacht 
mee. Muzikaal werkt de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ mee.

We vragen de gemeente om deze zondag fruit en snoep mee te nemen zodat dit 
uitgedeeld kan worden. 

Afscheid van koster Ada Mooij
Zaterdag 17 november neemt Ada Mooij afscheid als koster. 
31 jaar diende zij met hart en ziel in eerst de Immanuëlkerk, later de Oosterkerk
en ten slotte de Bethelkerk als koster.
Wij willen Ada hiervoor heel hartelijk bedanken op zaterdagmiddag 17 november.
We doen dit met muziek, met woorden, beelden en natuurlijk een hapje en een 
drankje.



De gelegenheid tot bedanken is van 15.00 tot 17.30 uur in de Bethelkerk.
We maken er een paarse dag van (Paars is de lievelingskleur van Ada).

Voor wie bij wil dragen aan het cadeau voor Ada is een bankrekeningnummer: 
Rekeningnummer NL32ABNA0893151831
T.n.v.. Protestantse Gemeente Vlaardingen onder vermelding cadeau Ada Mooij’.

Wilt u op een andere manier iets bijdragen aan de middag neem dan 
contact op met ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 010 4348433 of 
predikant@ambachtoost.nl.

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 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
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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

Het archief
Op 20 augustus jl. heeft in het Stadsarchief Vlaardingen de overdracht 
plaatsgevonden van meer dan 50 dozen met archiefstukken… afkomstig van de 
zolder van de Bethelkerk en de voormalige Oosterkerk.
De afgelopen 10 jaar heeft Gert Schoneveld bijna iedere maandagmorgen een 
heleboel uren doorgebracht met het uitzoeken van mappen met verslagen, 
notulen, overzichten, foto's, wijkkasoverzichten, videobanden, etc.
Alles werd beschreven en gerubriceerd

 

Huib Geuze van het Stadsarchief
Vlaardingen nam de hele verzameling heel erg dankbaar in ontvangst.
Verhalenverteller
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Afgelopen zaterdagmiddag zat de zaal van de Bethelkerk goed vol. Ons gemeentelid
Jan Anderson nam ons in woord en beeld mee naar het oude Vlaardinger-Ambacht. 
Als een echte verhalenverteller boeide hij zijn publiek met anekdotes, historische 
feiten, herkenbare beelden, grappige verhalen uit de wijk en eigen herinneringen. We
werden met z’n allen ook een beetje trots op Vlaardingen en nog een beetje trotser 
op Vlaardinger-Ambacht. Zo veel historie en zo’n lange geschiedenis. Het was een 
boeiende bijeenkomst. 
Jan bedankt!
Lianne van Rijn

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

Zondag 4 november
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 5 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Kerstplatform 19.30 uur

Dinsdag 6 november
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 7 november
Bijbelkring 10.30 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Moderamen wijkkerkenraad 19.30 uur

Donderdag 8 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Geloven met Hoofd hart en handen 
2 Kyrie-Gloria Rehobothkerk 20.00 uur

Vrijdag 9 november
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 10 november
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 11 november
Bethel Bijzonder Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Ik las nog een gedicht van Rainer Maria Rilke (vertaling Niels van Donselaar)  in 
het novembernummer van ‘Woord&Weg’, het maandblad van de P.K.N. Te mooi 
om niet door te geven.

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Herfst

Bladeren vallen, vallen van daarginds
alsof verre tuinen verwelken in de hemel;
zij vallen met afwijzende gebaren.

En in de nachten vervalt de zware aarde
uit alle sterren in eenzaamheid.

Wij vallen allemaal. Deze hand hier valt.
En zie de anderen: het is in allen.

En toch is Eén, die al dit vallen
oneindig zachtjes in zijn handen houdt.

Ds. Guus A.V. Fröberg

‘Geloven met hoofd, hart en handen’

 ‘Kyrie en Gloria’
We leven in een bezeten wereld en midden in 
die wereld klinkt het gebed om Gods ontferming
en het zingen van de lof aan God. En dat wringt.
Hier botsen de bezeten wereld en het voedende,
bevrijdende en troostende Bijbelwoord. 
Omringd door deprimerende krantenartikelen en
genadeloze televisiebeelden, schreeuwen we het
uit: ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer 
ontferm u!’ en houden we ondanks alles de 
lofzang gaande. 

Wanneer:     Donderdag 8 november, 20.00 uur
Locatie:        Rehobothkerk
Leiding:        ds. Guus Fröberg en 
                    ds. Peterjan van der Wal

Aanmelding: predikant@ambachtoost.nl 
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