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Adventsproject
Het adventsproject van dit jaar heeft als titel: Geloof met me mee. 
Geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. 
Na Johannes op Patmos, volgen Johannes de Doper, de profeet Sefanja en 
Elisabet die ons op de adventszondagen vertellen waar zij in geloven. Voor elke 
zondag hebben we een geloofsuitspraak geformuleerd die iets laat zien van waar 
deze mensen in geloven. De geloofsuitspraken zijn niet bedoeld als complete 
samenvattingen, steeds lichten we één aspect uit van het geloof van deze 
mensen.
Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met 
elkaar delen – uitnodigend en geïnteresseerd, enthousiasmerend en met 
belangstelling voor wat een ander gelooft.

Bij de dienst van 9 december
Tweede advent
Bij de zondag
De lezingen zijn op zondag 9 december uit Maleachi 3, 1-4 en Lucas 3, 1-6. Het 
is de tweede zondag van de Advent.  Het gaat over Johannes de Doper, de 
boodschapper die de weg baant voor de Komende. En dat er een dergelijke 
wegbereider zal komen lezen we ook al bij de profeten. Het is deze Johannes die 
oproept tot een ‘nieuw begin’, het thema waar ook de kinderen mee aan de slag 
zullen gaan. 

Hartelijke groet, Pastor Marja Griffioen 

Van de jeugdkerk
Beste mensen,

Hier weer een bericht van de jongeren van de jeugdkerk.
Afgelopen zondag is er na de dienst door jongeren een flyer uitgedeeld over hun 
actie voor Serious Request.
Aanstaande zondag zal de eerste actie plaatsvinden. Na de dienst.
De jongeren gaan zelfgebakken zoetigheden verkopen. Ook de ijzerkoekjes 
gemaakt bij bakker Herweijer, zijn er weer.
Voor 20 personen wordt een High Tea gemaakt, ook met koffie. Met Dank aan 
Jumbo.
U moet zich hiervoor opgeven. 
Dat kan via: molly70@kpnmail.nl     of 06 557 334 76
Tot zondag, 9 december.

De jeugd van Holy/Bethel

Wij gedenken Oebele Gerard Herder
Op  zondag 25 november  is Oebele Gerard Herder tot voor kort wonende 
Spalandlaan 14 overleden. Hij is 63 jaar geworden. Gerard was een positief 
ingestelde man met hart en ziel zijn werk eerst bij de politie en later de 
Immigratiedienst te Rotterdam toegewijd. Hij was een liefdevolle en zorgzame 
echtgenoot en vader voor zijn vrouw Carla en voor de dochters.
Nadat bij hem een hersentumor ontdekt werd en hij na de behandelingen niet 
meer herstelde werd hij twee weken liefdevol en toegewijd verzorgd in Hospice 
de Margriet, waar hij ook overleden is. 
Gerard wist zich verbonden met de kerk, eerst de Emmauskerk en later de 
Bethelkerk.
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De dankdienst voor het leven van Gerard Herder voorafgaande aan de crematie 
vond onder grot belangstelling plaats op vrijdag 30 november, hierin de kerk.

Zijn naam wordt geschreven in het boek der gedachtenis en er zal een kruisje 
met zijn naam in het stiltecentrum komen te hangen.
Wij zijn in onze gedachten en de gebeden bij de familie Herder.

Waar over spraken zij….
Op de kerkenraadsvergadering van november is er over veel dingen 
gesproken. 

Een belangrijk punt van gesprek was het rapport : ”Kerk 2020- 2030”. 
Er zijn twee rapporten gemaakt over de toekomst van de Protestantse gemeente 
Vlaardingen. Eén rapport is gemaakt door de kerkrentmeesters en één door de 
Algemene Kerkenraad.  Later worden deze nog samengevoegd. In de toekomst 
zullen er minder mensen lid zijn van de kerk en ook de financiën lopen terug. In 
het rapport staat dat de kerk in Holy open zal blijven en ook de Bethelkerk blijft 
open. De Grote Kerk is duur in onderhoud. Over een oplossing zal met de 
plaatselijke gemeente gesproken worden. Misschien zijn er ook nog andere 
mogelijkheden zodat de kosten niet meer voor de PGV zullen zijn. De activiteiten 
van de Windwijzer worden als heel goed gezien. De vraag is of deze in de 
voormalige Oosterkerk moeten gebeuren of dat ze ook verdeeld kunnen worden 
over de andere gebouwen. Het gebouw de Windwijzer, voormalige Oosterkerk, is
duur in onderhoud, hierover wordt nagedacht. Dan de Rehobothkerk, hiervoor 
moet ook een oplossing komen. Als idee kwam naar voren dat de grond aan een 
projectontwikkelaar kan worden verkocht en dan kunnen er huizen gerealiseerd 
worden. Wel moet er dan een goede ruimte komen voor de wijkgemeente 
Centrum-West.  Dat is absoluut een vereiste. Deze wijkgemeente verdient een 
goede plek. De rapporten worden nog samengevoegd en na vaststelling door de 
AK worden ze nogmaals aan de kerkenraden voorgelegd.
Verder kwamen er andere punten aan de orde, zoals de begroting van de 
diaconale wijkkas, en de koffieochtenden die één keer per maand op 
woensdagochtend gehouden worden. Deze ochtenden worden goed bezocht en 
zullen ook in het komende jaar verdergaan.
Met Jan van Dorp zal er gewerkt worden aan het verfraaien van de ruimtes onder
het viaduct. Mooi om ook in de wijk bezig te zijn. We willen ook naar buiten 
treden als wijkgemeente. Deze punten waar vooral belangrijk om met allen te 
delen.

Cobie Plantinga-van Vliet

Beelden van vrede
9 tot en met 16 december, in de Bethelkerk
Vier grote schilderijen geven inhoud, vorm en kleur aan het verlangen naar 
vrede. 
Vlaardingers van oudsher en Vlaardingers nieuw gekomen, schilderden ze tijdens
de vredesweek. 
In de week van 9 tot en met 16 december staan ze opgesteld in de Bethelkerk

De adventsvesper is eraan gewijd.

Advent, wachten, verlangen, hopen op vrede. Zal er ooit een dag van vrede 
komen?
Op woensdag 12 december om 19.30 uur geven wij met woorden, poëzie, 
muziek uiting aan dat verlangen.



Dichter Mustafa Kalo komt zijn gedicht ‘Ík dacht nooit ’ lezen. 
Rob van Herwaarden, Cora de Koning en Guus Korpershoek omlijsten de teksten 
en gebeden met muziek.

We nodigen u uit de vesper bij te wonen: 
Bethelkerk, 12 december 19.30 uur

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 zoals  erwtensoep, tosti èn de 
beroemde oliebollen.  
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 uw kast, zolder of berging weer eens op voor dit goede doel!
We hopen weer op volop kerstspullen.
Onze klusteam is ook weer aan het knutselen. Zij maken leuke sneeuwpoppen 
van hout.
Ook bezorgen we weer kerstpost met bestemming VLAARDINGEN in 
samenwerking met C.W.O voor € 0,35. 
Graag inleveren met gepast geld zondag 9 december na de dienst, of op de 
inleverdata voor uw spullen.
En op de markt zelf!

U kunt uw spullen en uw post inleveren op: 
maandag 10 dec. 9-12 uur 
dinsdag 11 dec. 14-16 uur
woensdag 12 dec. 19-20 uur 
donderdag 13 dec. 10-12 en 14-16 uur en 
vrijdag 14 dec. 10-12 uur.

Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of ijzerkoekjes, 
kerstkoekjes of iets lekkers bij de koffie bakken? 
Meldt dit dan even bij: Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt 
j.wilt1@chello.nl
We willen er met elkaar weer een fijne kerstmarkt van maken...met een SUPER 
opbrengst! ! !

Ds. Guus A.V. Fröberg

Uitnodiging kerstviering
Wij nodigen u graag uit op dinsdag 18 december, samen met de ouderensoos, 
voor de kerstdienst in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is van 11 tot 12 
uur. 
Er is veel samenzang, begeleiding van orgel en viool en een korte meditatie.
Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenzaal.
Alle gemeenteleden, ook uit andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.
Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95

Giften
Via Ria Korpershoek mocht we een gift van € 10, - voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze dank.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar 
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 9 december
Dienst 2e advent 10.00  uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 10 december
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Inleveren spullen kerstmarkt 0.900 - 12.00 uur

Dinsdag 11 december
Inleveren spullen kerstmarkt 14.00 - 16.00 uur
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 12 december
Bijbelkring 10.30 - 12.00 uur
Inleveren spullen kerstmarkt 19.00 - 20.00 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 13 december
Inleveren spullen kerstmarkt 10.00 - 12.00
Inleveren spullen kerstmarkt 14.00 - 16.00 uur
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 14 december
Inleveren spullen kerstmarkt 10.00 - 12.00 uur
Repetitie kinderkerstzang 15.30 uur - 16.15 uur
Kerstmarkt 16.30 - 20.00 uur
Oefenen kinderkerstspel 16.30 uur
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 15 december
Kinderkerstzang 17.00 - 18.00 uur

Zondag 16 december
Dienst 3e advent 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Komst (Jaap Zijlstra)

Heer, mijn God,
mag ik geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’,
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?
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Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst,
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuël, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam.

Ds. Guus A.V. Fröberg


