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Zondag 13 januari
Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen uit Nijverdal voor.
Bedankt
Lieve gemeente,
Ik wil jullie hartelijk danken voor de vele blijken van meeleven in mijn verdriet
om het verlies van mijn prachtige zoon Reinier.
Marian Kalmijn – van der Lecq
Wij gedenken Paulus Mostert
Op maandag 24 december is Paulus Mostert, wonende in verzorgingshuis
Vaartland overleden. Hij is 94 jaar geworden.
Paul Mostert heeft een arbeidzaam leven geleid waarnaast hij zich als diaken
inzette voor de kerk, lid was van de confessionele vereniging binnen de
hervormde kerk, later P.K.N, actief lid was van de CHU, later het CDA en het
bestuurslid van Vaartland.
Zijn ontspanning vond hij in zingen bij Orpheus.
Groot verdriet was er toen in 2007 zijn vrouw Geertrui Klara Mostert-Buscop
overleed. Maar hij heeft de draad van het leven toch weer op kunnen pakken,
mede dankzij de liefdevolle zorg en aandacht van de kinderen: Paul, Erna en
Jeannette.
De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis was maandag 31
december in de aula van begraafplaats Holy Hierna was de begrafenis op de
begraafplaats Holy.
Wij zijn met Paul, Erna, Jeanette en hun gezinnen.
Ds. Guus A.V. Fröberg
KOFFIEOCHTENDEN
Ook in 2019 gaan we door met de koffieochtenden.
De eerste is woensdagochtend 16 januari.
Op de koffie bij de dominee.
De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Dit is steeds op een woensdagochtend van 10-12 uur in de glazen zaal van de
Bethelkerk.
De volgende zijn: 13 februari en 13 maart.
De koffie met een koekje staat klaar.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens!
BMZ- BVZ
De Bethel vrouwen en mannen gaan weer zingen in 2019.
De BMZ wordt gehouden op zaterdagmiddag 19 januari en de BVZ op zaterdag 2
februari. De muzikale leiding is beide keren in handen van Monique van den
Hoogen uit Oudewater. Van zingen en bewegen heeft ze haar beroep gemaakt en
ze leidt zeer grote projecten. Lees het na op www.zangzaak.nl. Dat belooft heel
wat. De middag begint om 14.30 uur, het concert 16.30 uur, waarna een
gezellige afterparty.
Opgave mannen bmz.bethel@gmail.com
Vrouwen Bethelvrouwenzingen@hotmail.com.

Dankbaarheid voor bijdrage van de Bethelkerk
Elk jaar houdt de Bethelkerk in Vlaardingen Ambacht een kerstmarkt, waarbij de
opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar was KansPlus uitgekozen.
Na afloop van de gezellige kerstmarkt kreeg Cobi Brouwer, vrijwilliger van
KansPlus, een cheque overhandigd met de opbrengt. Een voor KansPlus zeer
grote bijdrage, waar wij enorm door verrast zijn. Ook kregen wij van een
mevrouw de opbrengst van de eigengemaakte jam en daarnaast nog een aantal
donaties van mensen die ook ons doel wilden steunen.
KansPlus organiseert diverse vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking. Zo is er een dansclub, sportavond, creaavond en een
algemene soosavond. Dit alles wordt volledig door vrijwilligers begeleid. Kom
gerust eens een kijkje nemen!
Natuurlijk kan je ook op onze website kijken, www.kansplusnw.nl, of onze
facebook-pagina liken facebook.com/kansplusnieuwewaterweg.
Wij willen alle vrijwilligers en bezoekers van de kerstmarkt Bethelkerk heel erg
bedanken voor hun inzet en voor de enorm grote bijdrage! In de komende
maanden zullen wij een mooie bestemming voor de bijdrage kiezen. Zodra wij
deze gevonden hebben laten wij u weten wat er met het geld gedaan is.
Onze hartelijke dank namens het bestuur, onze vrijwilligers en bovenal onze
bezoekers van de diverse clubs!
Bestuur KansPlus Nieuwe Waterweg
SOLIDARIDAD
Chocoladeletters, kerstkransjes, paaseitjes…..
De vraag naar cacao stijgt explosief. Cacaoboeren in Ghana werken keihard om
ons van die chocolade te voorzien. Maar de cacaoproductie loopt terug en veel
boeren leven in bittere armoede.
Om te zorgen dat deze en volgende generaties kunnen blijven genieten van
chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren aan een duurzame
toekomst. Hiervoor is het MASO programma gestart. MASO betekent ‘optillen’ in
de lokale taal Akan.
Een volgende generatie cacaoboeren wordt weer enthousiast gemaakt voor het
vak. Een nieuwe generatie van jonge onafhankelijke cacaoboeren, die leren meer
cacao te produceren op een milieuvriendelijke manier. Een nieuwe generatie die

werkt aan een menswaardig bestaan en leert om een leiderschapsrol te vervullen
in hun gemeenschap.
De verkoop van ‘brood & wijn’, na afloop van de kerstnachtdienst, heeft € 267,10
opgeleverd.
Dit geld wordt overgemaakt naar de kerkenactie van Solidaridad, die geheel in
het teken staat van het MASO programma.
Bedankt!
Zoals in de Onderweg van
een paar weken geleden
werd aangekondigd was
de opbrengst van de
collecte tijdens de
Kerstnachtdienst in de

Bethelkerk bestemd voor onze Stichting “Food For All”.
Groot was onze verrassing toen wij op 1e Kerstdag door ds. Fröberg werden
gebeld, die ons de opbrengst vertelde. Maar liefst € 1.584,00 + later nog € 20,00
dus 1.608,Daar waren we wel even stil van. Wat een prachtig bedrag!
We willen dan ook wijkgemeente Ambacht-Oost heel hartelijk bedanken.
Ten eerste voor de keuze van Food For All voor de collecte en ten tweede voor de
prachtige opbrengst.
Het doet ons uiteraard goed dat onze stichting werd gekozen om de opbrengst
van de collecte aan te geven, want het betekent dat onze stichting gewaardeerd
wordt en om eerlijk te zijn: terecht. Hoewel dat ietwat arrogant klinkt, is het toch
wel waar.
Het zijn stuk voor stuk mooie projecten die wij in Ethiopië helpen uitvoeren.
En wij zijn ons er zeer van bewust dat wij ons werk voor de allerarmsten in
Ethiopië nooit zouden kunnen doen zonder donaties en giften, zoals de uwe.
Dat het geld zeer goed besteed zal worden hebben de aanwezigen tijdens de
kerstnachtdienst al kunnen zien aan de foto’s van onze projecten die tijdens de
collecte werden getoond.
Nogmaals hartelijk dank! Mede namens de deelnemers aan onze projecten.
Franny Treurniet
(secretaris FFA)
Oud Papier
Afgelopen zaterdag is weer de eerste keer in 2019 geweest voor de
papierinzameling. Tot onze verassing zat de container vol! Alle spaarders
bedankt en blijf allen sparen in het komende jaar.
Terugblik op kerst
We mogen terugkijken op aantal mooie kerstvieringen.
Dat begon het Kerstfeest van de soos. Ik heb grote bewondering voor de
organisatie van de soos. Hoe ze een mooie viering vormgeven en uitvoeren, a en
aansluitend een feestelijke lunch voor zo’n vijftig mensen
Kerstnacht was een feest.
In een meer dan volle kerk werkte alles en iedereen mee aan een mooie viering
met prachtige bijdragen van de Gitaarzolder, de cantorij en Guus Korpershoek.
De collecte voor Food for All leverde deze nacht het mooie bedrag van € 1.584, op.

Kerstmorgen was alweer een waar feest. Alweer een volle kerk, met voor en
groot deel weer heel andere mensen. Veel kinderen deze keer. Ontregelend was
wel dat er een zwerver voor de deur van de kerk lag. Maar deze bleek bij het
toneelstuk ‘de bedelaar van Rouan’ te horen. Toch haalde hij nog zo’n 70 euro op
voor ‘Kinderen in de Knel’.
Wat speelden en zongen de kinderen die meededen weer geweldig. Dank aan
met name Willy van Bree en Astrid Roozendaal voor de vele uren regie.
Verder dank aan allen die zich ingezet hebben om al deze vieringen praktisch
mogelijk te mogen. Ik waag me niet aan een opsomming, want het zijn er velen.
Namens iedereen die aanwezig was in één van deze diensten of thuis
meeluisterde en -vierde: heel hartelijk bedankt!
Giften
Ria Korpershoek ontving een gift van €10, - voor de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl
Zondag 13 januari
Dienst

10.00 uur

Maandag 14 januari
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 15 januari
Ouderensoos:
Clubs: jongens 8-12 jaar/
meiden 10-12 jaar
Cantorij
Woensdag 16 januari
Koffieochtend
Basiscatechese
Moderamen wijkkerkenraad

14.30 - 16.30 uur.
19.00 - 20.00 uur
20.30 uur
10.00 - 12.00 uur
19.15 - 20.00 uur
19.30 uur

Donderdag 17 januari
Clubs: meisjes 8-10 jaar
19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch
20.00 - 22.00 uur
Einde van de religie of een nieuw begin 20.00 uur
Vrijdag 18 januari
Messengers

20.00 - 22.00 uur

Zaterdagmiddag 19 januari
BethelMannenZingen
BethelMannenZingen concert

14.30 uur
16.30 uur

Zondag 20 januari
Oecumenische dienst

10.00 uur

Voor dit jaar
Ik wens u

(Guido Gezelle)

Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.
Ds. Guus A.V. Fröberg

