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Zondag 17 maart
Deze zondag, de tweede van de veertigdagentijd, gaat ds. Neely Kok voor.

In memoriam mw. Barnhoorn-van der Linden
Op woensdag 27 februari is overleden Frederika Johanna Barnhoorn-van der 
Linden. Het grootste deel van haar leven heeft zij in Ambacht gewoond, waar zij 
zich ook altijd het meest heeft thuis gevoeld. Ze hield van bloeiende planten en 
van water. Ze was er dan ook trots op aan de Oosterhavenkade geboren te zijn. 
En later woonde zij met veel plezier aan de Joke Smitkade opnieuw aan het 
water met uitzicht over de Vaart. In 2010 overleed haar man. Aanvankelijk redde
ze zich prima in haar eentje. Sinds drie jaar woonde ze in de Woonhaven Adriaan
Pauw. Zingen deed zij met liefde en passie, vele jaren bij de Emmaüs cantorij en 
ook in de Adriaan Pauw. Liederen oud en vertrouwd en bij het Leger des Heils: zij
kende ze allemaal, vond ze mooi en zong ze uit volle overtuiging mee. Voor de 
begrafenis had zij zelf een tekst en liederen uitgezocht: ‘Geest van hierboven, 
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Niets kan ons scheiden van 
de liefde van God in Christus Jezus’. Terugkijkend op haar eigen leven is er ook 
dankbaarheid voor de dag door uwe gunst ontvangen. En misschien wel het 
belangrijkste van al: gaandeweg heeft ze mogen ervaren dat er een God is die 
mijn onvermogen voor lief neemt, want dat was er ook in haar leven, naast alles 
wat goed is en was. Door Hem ben ik opnieuw geboren en getogen. Na de dienst 
van Woord en Gebed op woensdag 5 maart hebben wij haar lichaam te ruste 
gelegd op de Holy begraafplaats. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Ds. Peterjan van der Wal

Op weg naar Pasen

 Avondgebeden veertigdagentijd 
aanvangstijd 19.30 uur in de Bethelkerk

Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een 
half uur in de Bethelkerk. Thema: ‘Bomen van leven.’
Een half uur teksten, gedichten, liederen, muziek en stilte rond bomen met 
bijbelse wortels.

Woensdag 20 maart
In het avondgebed van vanavond: de Vijgenboom
De vijgenboom was door zijn brede bladeren zeer geliefd om zijn schaduw, maar 
natuurlijk ook om zijn vruchten. Een boom, waaronder het goed toeven is…

Medewerkenden: Wanda Werner, Rob van Herwaarden: zang, Guus 
Korpershoek: orgel en piano.

 Kruiswegstaties 
Ook dit jaar worden wij in de Bethelkerk in de veertigdagentijd en met Pasen 
omringd door de kruiswegstatie. Deze mooie en indringende kruisweg werd in 
1991 gemaakt door Joop van Dorp en Cor Maarleveld.
‘Met opzet werd een andere dan de gebruikelijke ‘Katholieke’ kruisweg 
samengesteld. De lijdensgeschiedenis in de evangeliën was leidraad, waardoor 
enkele andere afbeeldingen opgenomen werden, en andere vervielen.’ (uit de 
inleiding)



****

Open kerk tijdens verkiezingen 20 maart
Op 20 maart mogen we onze stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Ook de Bethelkerk is weer stemlokaal. En de kerk is open. 
Gedurende de dag zal er op een aantal momenten orgel worden gespeeld. Blijf 
na het uitbrengen van uw stem, of voorafgaande aan het stemmen, als de rijen 
lang zijn gerust even luisteren.
Van harte welkom in de Bethelkerk.

LENTEMARKT 6 APRIL 2019 9 -12 uur!
Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse rommel-,
boeken- en plantenmarkt!
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!
Wil je helpen met de markt? Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie 
bakken? Alle hulp is welkom! Geef je op bij Corrie: 4347575 of Marianne 
j.wilt1@chello.nl
Ook D.E punten (a.u.b. geteld) zijn van harte welkom. Inleveren bij Corrie!
Inleveren van spullen voor de markt:
maandag 1 april 10-12 uur, dinsdag 2 april 14-16 uur, woensdag 3 april 19-
20.30 uur, donderdag 4 april 10-12 en 14-16 uur en vrijdag 5 april 10-12 uur.
We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst
En veel gezelligheid!!

Jaarfeest ouderensoos

Dinsdag 5 maart namen de gastdames de soosleden mee op denkbeeldige 
reizen. In groepjes verkleed naar het uitgebeelde land werd er opgetreden, 
gesnoept, gedronken en gegeten.
Vooral China was belangrijk want dat leverde een heerlijke warme maaltijd op.



Gelukkig hadden we versterking van een groep mannen die ons hielpen met 
bediening, afwas en opruimen.
Aan het eind van de middag werden de gastdames bedankt door de gasten met 
een presentje voor hun inzet het afgelopen jaar.
Wilt u ook een keer komen kijken op de ouderensoos, u bent welkom iedere 
dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur.

OPA en OMA
Oud papier
Is het nog de moeite waard om papier in te leveren voor O.P.A.?
Jazeker. In 2018 was de jaaropbrengst € 7.502,37.
Van harte welkom om het oud papier te brengen op de 1e zaterdagochtend van 
de maand (Goudenregenstraat) en 2e zaterdagochtend van de maand (Verploegh
Chasséplein).

Oud Metaal
Ook OMA heeft goed geboerd in 2018
Meer dan € 750, - werd bij elkaar gespaard met onder meer 3000 kg oud ijzer, 
254 kg aluminium en 52 kg kabeltjes...
Beslist de moeite waard om uw oud metaal in te leveren in de Bethelkerk.

Wijkdiaconie
Afgelopen zondag 10 maart ontvingen wij via de bloemenpot € 72,37
In februari mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen €
20,00, € 12,00  en € 20,00.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maand.
Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. 
Wijkdiaconie Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de 
wijkcontactpersonen.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert. 

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

Zondag 17 maart
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 18 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 19 maart
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 20 maart
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 21 maart
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Vrijdag 22 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 24 maart
Dienst 10.00 uur

Voor deze week
Deze weken op weg naar Pasen zullen we steeds een deel van 
de tekst ‘De lange tocht’ van Niek Schuman publiceren. 
Vandaag het derde deel.

In de woestijn wijst alles
– behalve wat voor ogen is –
op een richting ver naar voren.
Wat wijst zijn bewegende woorden
waarmee het alles ooit begon
en die hier wind en wolken zijn.
Die moet je wel leren lezen
met andere ogen dan die van toen:
die zich blind staarden op een raadsel
in een zwijgende sfinx gebeiteld.
Deze woorden kun je horen
en ze proeven in je mond;
deze woorden kun je ruiken
met de geuren van een toekomst,
anders dan die van de vleespot
daar ergens ver achter je rug,
maar niet van voren.

Ds. Guus A.V. Fröberg


