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Zondag 5 mei
Het is deze dag de derde zondag van Pasen en bevrijdingsdag.
Deze zondag lezen we Jeremia 32 : 36-41 en Lucas 24: 36-48.
Wat zal de nadruk krijgen in de preek, in de dienst?
Misschien ligt in de uitspraak van Jezus tot zijn verbaasde leerlingen ‘alle volken 
opgeroepen worden tot inkeer te komen’ de sleutel voor het lezen van het 
evangelie op deze feestdag.
De Emmaüsgangers zijn nog vol enthousiasme aan het vertellen aan de 
leerlingen als Jezus zelf verschijnt. De leerlingen schrikken en menen een geest 
te zien. Jezus neemt hun angst en twijfel weg door zijn handen en voeten te 
laten zien en nodigt hen uit hem aan te raken.
Zij mogen als bevrijde mensen de boodschap verder gaan vertellen.

Koninklijk onderscheiden
We willen Corrie Vellekoop heel hartelijk feliciteren met haar benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Eindexamenkandidaten 
Zondag 5 mei kunnen er witte rozen voor eindexamenkandidaten vanuit de 
Bethelkerk meegenomen worden. We wensen alle jongeren die komende weken 
eindexamen doen heel veel concentratie, inspiratie en een beetje gezonde 
spanning en heel weinig stress.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 5 mei a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor 
onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om zoet broodbeleg : zoals jam, pindakaas, 
chocoladepasta, hagelslag enz. in te leveren. 
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden voortaan meteen na het 
weekend opgehaald.

In juni zal er geen actie gehouden worden.

Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 

Roosevelthuis 
Van 4 t/m 11 mei gaat er weer groep enthousiaste vrijwilligers mee met grote 
groep gasten uit Schiedam en Vlaardingen naar Nieuw Hydepark/voorheen het 
Roosevelthuis in Doorn. 
Ze gaan er met elkaar weer een geweldige week van maken.
Een kaartje dat u  stuurt naar de gasten en/of vrijwilligers wordt ten zeerste 
gewaardeerd. 
Het adres: Nieuw Hydepark - Driebergsestraatweg 50 - 3941 ZX Doorn. 

KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Woensdagochtend 15 mei
Ook deze keer is er de mogelijkheid om aansluitend 
op de koffieochtend met elkaar te lunchen.
De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar
te ontmoeten. Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk



De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl; 
tel.010 4347162,
of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.

Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Tot ziens!

Marchienus Siegers nam afscheid als directeur van IKC Ambacht
We kennen Marchienus allemaal als lector en medewerker aan de 
Bethelbijzonderdiensten, maar velen in de wijk kennen hem ook als directeur van
basisschool ’t Ambacht, zoals vroeger werd en nog veel wordt gezegd.
In de week voor Pasen nam hij afscheid na bijna 10 jaar directeur te zijn 
geweest. Op de woensdagmiddag dat ik aanwezig was werden vele van zijn 
kwaliteiten als directeur geroemd, die zal ik niet herhalen. (Teveel!)
Maar één ding wil ik graag noemen. Marchienus heeft altijd gestreefd naar een 
hechte band van de school met de buurt en met de kerk, de Bethelkerk.
Dat uitte zich op verschillende manieren, maar het hoogtepunt daarvan wil ik 
graag noemen: de St. Maartendienst op 11 november 2018 waar o.a. een 
kinderkoor van vijftig kinderen van de school enthousiast aan meewerkte. 
We hopen dat de Bethelkerk en IKC Ambacht ook na het vertrek van Marchienus 
innig verbonden blijven.

Marchienus bedankt!

Ds. Guus A.V. Fröberg

PS. Wist u dat Marchienus een leuke blog schrijft over zijn ervaringen en 
observaties als onderwijzer, wie weet straks ook als directeur? 
https://onwijsonderwijs.com/. De Theo Thijssen van de 21e eeuw?

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

Zondag 5 mei
Dienst 10.00 uur

Maandag 6 mei
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 7 mei
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 8 mei
Bijbelkring 10.30 uur
Kring jonge ouders 20.00 uur
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Donderdag 9 mei
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 10 mei
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 11 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 uur

Zondag 12 mei
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

De vrijheid kwam in het voorjaar  (Ankie Peypers)

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar

ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden

maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het

neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven. 

(Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000.)

Ds. Guus A.V. Fröberg


