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Zondag 14 april 
Palmpasen
We gaan op naar Jeruzalem. Waarom?
Laat ik beginnen met een citaat; ‘De kerk staat niet op de plaats waar de 
menselijke maat het laat afweten, bij de grenzen, maar middenin het dorp.’ (D. 
Bonhoeffer)
Is Jezus zelf niet een randfiguur? Hij kwam uit Galilea. ‘Kan er uit Nazaret iets 
goeds komen?’ Nazaret stelde niet veel voor binnen Galilea, het verachte Galilea 
van de heidenen, zoal men het in hoofdstad Jeruzalem placht te noemen.
Van Galilea ging Jezus naar Jeruzalem, het centrum van de macht in Israël, 
hoewel het verder weinig betekende. De echte hoofdstad, het centrum was 
Rome.
Maar Jezus ging wel degelijk naar het middelpunt van de wereld. Daar moest het
gebeuren. Daar trilde de wereld op haar grondvesten. Vanuit Jeruzalem begon 
een wereldwijde beweging.
We lezen Jesaja 50 : 4-7 en Lucas 19 : 29-40. 

Na de dienst
Na de dienst en tijdens het koffiedrinken organiseert de kindernevendienst met 
de kinderen het Rad van Bethel! 
Iedereen is van harte welkom! We hopen na afloop aardig wat  geld verzameld te
hebben voor Kerk in Actie. Op deze dag hebben we overigens ook onze 
traditionele broodhaantjesverkoop. 

Leiding van de kindernevendienst

Witte donderdag (18 april)
19.30 uur
Op Witte donderdag gedenken we hoe Jezus met zijn leerlingen de joodse 
paasmaaltijd (Pascha) vierde. Daarbij wordt de bevrijding uit Egypte gevierd, een
bevrijding die Jezus oppakt en waar hij een nieuwe dimensie geeft met inzet van 
zijn eigen leven.
Daarnaar verwijzen het brood (“Dit is mijn lichaam”) en de wijn in de beker 
( “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”).
Thema van de overdenking is ‘Lam Gods’. We lezen Johannes 1 : 29-36 en 
Johannes 10 : 1-10.

Goede Vrijdag (19 april)
19.30 uur
Dit jaar luisteren we naar de passie volgens de evangelist Johannes. Daartussen 
worden een aantal delen uit de Crucifixion van John Stainer, gecomponeerd in 
1887, in een vertaling van Sytze de Vries door de cantorij gezongen. 
De teksten van Sytze de Vries zijn poëtische herdichtingen. Door zijn vrije 
vertalingen wordt het werk dichterbij ons gebracht.
De dienst volgt in de opbouw de traditionele passie, waarbij de Bijbelse 
tekst - Johannes 18 en 19 in de vertaling van Naardense Bijbel -onderbroken 
wordt door zang.

M.m.v. cantorij Ambacht-Oost o.l.v. Ed Saarloos.



Paaswake (20 april)
22.00 uur
In de Paaswake op deze stille zaterdag komen wij in het donker naar de stille 
kerk. Nog is de dood niet overwonnen. 
In deze dienst stellen we ons de vraag: ‘Waarom is deze nacht anders dan alle 
andere nachten?’ En wij antwoorden: dit is een nacht van gedenken…. 
Het donker verdwijnt, het licht begint te schijnen. Eerst is er alleen de nieuwe 
paaskaars, later verdeelt het licht zich over de kerk. 
Wie een huispaaskaars of zijn of haar doopkaars bij zich heeft wordt van harte 
uitgenodigd deze mee te nemen en aan te steken aan de paaskaars.
In deze nacht wordt ook de paaskaars van Vaartland aangestoken. We geven het
vuur door.
Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgelofte en belijden
met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven. 
En dan is het Pasen. De klok luidt voluit ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Na de viering bent u van harte uitgenodigd om met paasbrood en een glas sap 
van de druiven (gegist of ongegist) het feest van de opstanding te vieren.

M.m.v. cantorij Ambacht-Oost o.l.v. Ed Saarloos.

Paasmorgen
21 april
‘Curlinggeloof of opstandingsgeloof?’ 
09:45 uur Zingen van Paasliederen
10.00 uur Paasviering
ds. Guus A.V. Fröberg,
m.m.v. Gospelkoor The Messengers o.l.v. Julië van Burken en Guus Korpershoek,
orgel.

Op weg naar Pasen
• Uitnodiging Paasviering
Graag nodigen wij u uit voor de Paasviering, samen met de ouderensoos, in de 
Bethelkerk op dinsdag 16 april van 11 tot 12 uur.
Een viering van Witte Donderdag naar Pasen.
Ds. G. Fröberg zal een gedeelte van de dienst leiden waarin we zittend het Heilig 
Avondmaal met elkaar vieren.
Het koor Marcato, o.l.v. Ria Korpershoek zal medewerking verlenen aan de 
dienst.
Guus Korpershoek bespeelt het orgel.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om met elkaar een drankje te drinken.
Alle gemeenteleden, ook uit de andere wijken, zijn van harte uitgenodigd.
Voor info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 4341195

 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 17 april
In dit laatste avondgebed van de veertigdagentijd staat de Levensboom centraal.
Het hout dat voor het Kruis gebruikt is, was afkomstig van de Levensboom. We 
verdiepen ons in de betekenis hiervan voor ons.

Medewerkenden:
Cora de Koning en Carla van Ee, Tasnim Alhaj Yahia viool en Hans Treurniet 
orgel.

Ter informatie
Vorige week hebt u in dit blad gelezen dat ik Vlaardingen ga verlaten.
Per 15 mei ga ik beginnen als kerkelijk werker in de Protestantse Wijkgemeente 
Nootdorp. Ik wil nog graag een keer een stap maken in mijn werk en daar past 
Nootdorp goed bij. Dit betekent dat ik na 11 jaar Vlaardingen afscheid van
u zal nemen. Na 11 jaar veel gedeeld te hebben met u en intensief 
samengewerkt te hebben met velen in de gemeente valt mij dat niet makkelijk. 
En door de problemen met mijn gebroken schouder is het lastig om een goede 
tijdplanning te maken. Op 28 april zal ik voorgaan in de Bethelkerk en dat is dan 
een goed moment om in de dienst afscheid te nemen. De laatste weken van april
en de eerste 2 weken van mei zal ik de werkzaamheden afronden.
Ik zal er niet aan toe komen om al de contactadressen persoonlijk te bezoeken. 
Maar neemt u vooral even contact op als u dit graag wel wilt. Dan kunnen we 
kijken wat de mogelijkheden zijn.
Voor verdere vragen enz. kunt u natuurlijk altijd bij mij of bij de kerkenraad 
terecht.
 
Hartelijke groet, Pastor Marja Griffioen

****

Sam’s kledingactie
Ook dit jaar is er weer de kledingactie voor Sam, ze
werken samen met Cordaid. Die ondersteunen een
project in Sulawesi wat in september 2018 is getroffen
door een aardbeving en tsunami. Er waren heel veel
doden en hulp voor wederopbouw is hard nodig.
U kunt kleding brengen op zaterdag 20 april van 10 tot
12 uur bij de Bethelkerk. We vinden het goed om mee
te doen met deze actie. Uw hulp is hard nodig. Bij
voorbaat onze dank.
Namens de diakenen van Ambacht Oost,
Cobie Plantinga

LENTEMARKT 2019
We willen iedereen bedanken die er aan meegewerkt hebben: Sponsors, helpers,
bakkers, raddraaiers, opruimers, kopers, mensen die hun spullen ingeleverd 
hebben, iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen om de lentemarkt 
tot een succes en gezellig feestje voor kerk en buurt te maken
Met z’n allen hebben we het mooie bedrag van 2750 euro op gehaald!! 

Giften
Ik mocht een gift van € 50, - voor de wijkkas ontvangen. Cobie van de Vlies 
ontving een gift van € 20, - voor de wijkkas.

Waarvoor onze hartelijke dank.



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

Zondag 14 april
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 15 april
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 16 april
Paasfeest ouderensoos 10.30-15.30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 17 april
Clubs: gemengd 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 18 april
Witte donderdagviering HA 19:30 uur

Vrijdag 19 april
Passiedienst 19.30 uur

Zaterdag 20 april
Paaswake 22.00 uur

Zondag 21 april Paasmorgen
Zingen van paasliederen 09.45 uur
Dienst 10.00 uur

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

Gisteren nog gebeurde dat.
Maar als na deze lange nacht
de zon straks op zal gaan,
zal alles anders zijn.

Ds. Guus A.V. Fröberg

mailto:redactie@ambachtoost.nl

