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Bij de dienst van 11 november

11 november is de dag…
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 en groot kinderkoor van basisschool IKC 
Ambacht mee. Ook de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ doet mee, zingt en 
begeleidt.

 We vragen iedereen om fruit en snoep mee te nemen zodat dit uitgedeeld kan
worden. Het is tenslotte een zondag van delen en één waarin er naar 
verwachting veel kinderen in de kerk zullen zijn.

 Aan het einde van de dienst wordt de mantelzorgbloem meegegeven.
Het is goed om de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten. 
We geven de mantelzorgers een bloem. Sinds 2013 is dat de gerbera!
U weet wel, die prachtige bloem, die vaak gesteund wordt door een ijzerdraadje.
De gerbera staat voor ons symbool voor de mens die zorg nodig heeft, het 
ijzerdraadje voor de mantelzorg die steun geeft aan een prachtige bloem.
Want hoewel je steun nodig heb, hoef je nog lang niet uitgebloeid te zijn.
Omgekeerd geldt hetzelfde.
De bloem is ook beeld van de mantelzorger zelf, die af en toe een steuntje, een 
duwtje, nee draadje in de rug nodig heeft.
Opdat ook de mantelzorger blijft bloeien.

Laat duizend gerbera’s bloeien!

 Na de dienst zal het bordje 'Groene kerk' onthuld worden. 
De Bethelkerk is sinds kort een groene kerk.

Koffieochtend
Woensdagochtend 14 november
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te 
ontmoeten.
Van 10-12 uur.
In de glazen zaal.
De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

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 van ‘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.

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

Zondag 11 november
Bethel Bijzonderdienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

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

Dinsdag 13 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 14 november
Koffieochtend 10.00 -12.00 uur
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Vergadering webmasters 20.00 uur

Donderdag 15 november
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Avond kerkmuziek 
met Sytze de Vries 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
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Vrijdag 16 november
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 17 november
Afscheid Ada Mooij 15.00 - 17.30 uur

Zondag 18 november
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna
Zondag 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd 
getekend die het einde van de Eerste Wereldoorlog markeerde.  
Daarom vandaag John McCrae’s beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’ in een 
vertaling en bewerking uit 2000 van Tom Lanoye:

In Vlaamse velden

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.
Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.

Ds. Guus A.V. Fröberg
________________________________________________________________________

Aankondiging avond met Sytze de Vries

'Het liefste lied van overzee'
In het komende najaar en winter zullen in de Bethelkerk twee avonden 
plaatsvinden waarin het kerklied centraal staat en waarin de bezoekers 
een belangrijk aandeel zullen hebben door het zingen van de liederen.

De eerste avond is op donderdag 15 november is onder leiding 
van Sytze de Vries met als thema 'Het liefste lied van overzee'.
Engelse kerkliederen zingen met Nederlandse tekst. Dat kunnen 
we nu doen dankzij twee bundels met tientallen van de 
bekendste liederen ‘van overzee’.
De onweerstaanbare melodieën zijn in het Nederlandse 
taalgebied bekend door het tv-programma Songs of Praise.



Sytze de Vries, theoloog, dichter en schrijver, vertaalde de Engelse teksten of 
schreef er een nieuwe Nederlandse tekst voor.

De kracht van de Engelse melodie gecombineerd met poëzie in moedertaal 
nodigt uit tot vreugdevol en hooggestemd zingen.
Op deze avond zal Sytze de Vries ons met passie inleiden in deze liederen.
Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
Datum: Donderdag 15 november
Tijd: 20.00 uur

Informatie bij:
- ds. Guus A.V. Fröberg (predikant@ambachtoost.nl, 010 434 84 33)
- Hans Treurniet (hans.treurniet@xs4all.nl, 010 475 07 57)
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