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Bij de dienst van 12 januari 
Deze zondag gaat ds. Chris Schreuder uit Maassluis bij ons voor.

Wij gedenken Katharina van der Ende -van der Weijden
Op 19 december 2019 is Katharina van der Ende-van der Weijden in de leeftijd 
van 99 jaar overleden. 
Tiny van der Ende had een bijzondere band met de Bethelkerk. Ze trouwde in 
1951 in de Bethelkerk met haar man Jaap van der Ende en kreeg drie kinderen; 
Jacqueline, Kees en Hans. Ze werd vroeg weduwe.
Het grootste deel van haar leven heeft ze aan de Anthony Knottenbeltsingel 
gewoond. 
Ze was een actieve welbespraakte vrouw die hield van gezelligheid, sporten, 
zingen, schilderen en muziek en dichten.
Toen ze niet meer zelfstandig kon wonen verhuisde ze naar de Driemaashaven in
Maasluis waar ze ook weer haar draai vond en zeer actief was.
Ze bleef echter verbonden en geïnteresseerd in de Bethelkerk via de soos, de      
‘Onderweg’  en concerten m.n. als de familie Korpershoek speelde.
Het geloof beleefde ze op haar manier en stelde daar vragen over. 
Toen haar zoon Kees 5 jaar geleden plotseling overleed, was dat een grote klap.
Deze week overleed zij volkomen onverwacht. Ze zal door velen gemist worden.

De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 24 december in de Aula van de 
begraafplaats Emaus, waarna zij werd bijgezet in het familiegraf.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij de familie van der Ende en van der Weijden.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Wij gedenken Johannes Vink
13 november 2019 vierden ze nog hun 66 jarig huwelijksjubileum samen met 
familie. Toen lag Jan al een tijd in de woonkamer in het verpleegbed. Hij genoot 
van bezoek, was zo blij zijn jongste achterkleinkind nog een keer vast te mogen 
houden. Jan was een familie mens die altijd voor iedereen klaar stond en voor 
wie geen gekkigheid te gek was.
Jan werd geboren op 27 januari 1931 en had geen makkelijke jeugd. Het was 
voor hem
dan ook heel bijzonder dat hij in Bep niet alleen de liefde van zijn leven 
ontmoette,
maar ook in haar familie opgenomen werd. Ook al hadden ze geen gemakkelijke 
start in hun gezamenlijke leven - ze begonnen met een financiële valse start- 
lukte het toch dat de kinderen nooit het gevoel hadden ergens te kort aan te 
hebben. Jan werkte hard en tijd met de familie was kostbaar. Zo was Jan altijd 
bezig met de voetbal, 42 jaar is hij daarin actief geweest.
Als we terugdenken aan Jan, zal erboven al een glimlach op ons gezicht staan. 
Jan was een liefdevolle en zorgzame echtgenoot, vader, grootvader en 
overgrootvader. 
Iedereen die hem nu moet missen wensen we Gods troost en zegen toe.

Annabell de Jong



Vanuit de kerkenraad
Op het rapport van de Algemene Kerkenraad (A.K.) over onze visie voor de jaren
2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.    
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.
Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken 
en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, 
de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.
We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze 
reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle 
meningen hebben geprobeerd weergegeven.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de 
mail, wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad, 
Cees Kok  

Wat een feest(en)
We mogen terugkijken op een aantal mooie vieringen in de advents- en kersttijd.
Rode, beter gezegd paars/roze/witte draad door deze diensten was de prachtige 
liturgische schikking op de avondmaalstafel. De schikking vormde elke zondag 
weer een fraai illustratie van de diensten.
De kerstdienst van de ouderensoos, de kerstnachtdienst en de 
kerstmorgendienst waren elk op hun eigen wijze een feest om mee te maken.
De viering van de soos is altijd weer een verrassend en mooi geheel, met mooie 
teksten naast de vertrouwde kerstliederen.
De kerstnacht en kerstmorgen waren beiden een meer dan ‘volle bak’.  Heerlijk 
om met zovelen deze diensten te vieren.
En wat wordt er dan hard geoefend voor deze diensten: door de cantorij voor de 
kerstnacht en voor de kerstmorgen door de kinderen en hun regisseurs.
Chapeau of petje af voor alle mensen, die door hun inzet de diensten hebben 
doen slagen.
Heel hartelijk bedankt.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Aflevering 4 van ‘het goede verhaal’ is uit

Iedere maand een goed verhaal over wat er zoal omgaat in onze wijkgemeente. 
Over de mensen en groepen die onze gemeente maken tot een betrokken en 
enthousiaste gemeente.
Oktober vertelde het verhaal over de maandagmorgen.
November, de maand van gedachtenis, zag een aflevering over ‘rouw in de 
Bethelkerk’. ‘Advent en Kerst’ uiteraard het onderwerp in December.
Nu, januari, staat de schijnwerper op de cantorij; de aflevering ligt in de kerk, 
lees hem, neem hem mee.
Maar dat is lang niet alles.
U kent vast ook goede verhalen over onze gemeente, we horen ze graag, vertel 
ze ons.
U kunt ze kwijt bij mariankalmijn@ambachtoost.nl  en   predikant@ambachtoost.nl
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Kerstactie Jeugdkerk Ambacht-Oost en 11+groep Holy
De kerstactie van de gezamenlijke jeugdkerken ligt inmiddels weer achter ons.
Ook dit jaar was de actie weer een groot succes!
In totaal hebben we op de twee zondagen € 856,85 opgehaald.
Van dit bedrag gaan we in overleg met Vluchtelingenwerk warme kleding 
aanschaffen voor jongeren van vluchtelingengezinnen in Vlaardingen. Veel van 
deze jongeren wonen in Holy. De andere helft schenken we aan de wensenpot 
van het Zonnehuis. Met dit geld kunnen activiteiten voor bewoners worden 
georganiseerd. Twee prachtige doelen, dichtbij in onze eigen stad.
We willen u van harte bedanken voor uw steun en belangstelling!

Marianne Schipper en Peter Schlebaum

De kerstnachtdienstcollecte voor de ‘Oranje Kastanje’ heeft opgebracht 
€ 1.283,20.
Met een dankwoord - via Ben van Dorp - vanuit Zalitski in de Oekraïne:

“Beste Nederlandse mensen. Ik ben heel blij dat jullie ons geholpen hebben met ons 
project in Oekraïne. Kinderen-onze toekomst. Dus grote dank namens kinderen in Zaliztsi.
Ik weer zeker dat wij maken goede doel.
Gelukkig Nieuwe Jaar en goed en voorspoedig 2020.

Met vriendelijk groet Oleh Boyko.”

Voor wie het werk van de ‘Oranje Kastanje’ wil ondersteunen: NL 43 INGB 0004 7166 47 
t.n.v. St. De Oranje Kastanje.

Solidaridad, 1969-2019
Voor Solidaridad was 2019 een bijzonder jaar, omdat de organisatie 50 jaar 
geleden is opgericht.
Op de website wordt natuurlijk aandacht besteed aan dit jubileumjaar:
 “In 2019 vieren we onze vijftigste verjaardag. Een moment om terug én vooruit 
te kijken. We zijn trots op de resultaten die we hebben geboekt. Dankzij de inzet
van collega’s wereldwijd en onze partners hebben we miljoenen boeren, 
mijnbouwers en arbeiders bereikt. 
Tegelijkertijd beseffen we ons dat er nog enorme uitdagingen voor ons liggen. De
aarde warmt op, de prijzen van producten als cacao zijn laag en de bevolking 
groeit. In deze wereld is solidariteit geen luxe, maar een noodzaak. Ook al is de 
toekomst onzeker, blijven wij vol energie werken aan toekomstbestendige 
productie en consumptie.”
Ook dit jaar kon u na afloop van de Kerstnachtdienst brood & wijn (of sap) 
kopen. Deze verkoop heeft € 248,50 opgebracht. Dit bedrag wordt overgemaakt 
naar Solidaridad. 
Hartelijk dank voor uw aankoop en uw steun aan Solidaridad!

Veertigdagenkalender, oproep!
Beste gemeenteleden van de Bethelkerk,
voor de komende veertigdagentijd willen we net als vorig jaar een mooie 
veertigdagenkalender maken voor en door gemeenteleden. 
Dit jaar is het jaar van de verhalen voor de Bethelkerk. Wilt u een stukje van uw 
verhaal met andere Bethelkerkers delen? 
We gaan uit van de spreuk: ‘Kinderen hebben de toekomst.’ Nelson Mandela zei 
ooit: ‘Kinderen zijn onze grootste schat. Zij zijn onze toekomst.’
Bij de avondgebeden in de veertigdagentijd kunt u komen luisteren naar 
verhalen uit de bijbel over kinderen. Dan proberen we om even stil te staan en 



na te denken over wat komt, waar we bang voor zijn en wat ons kan helpen om 
toch verder te gaan. 

Hoe keek u als kind naar de toekomst? Is die toekomst geworden zoals u hoopte/
wenste? Wat hielp u om (opnieuw) naar de toekomst te kijken? 

U kunt een stukje van ongeveer 300 woorden inleveren bij Carla van Ee. Als het 
kan via de mail of getypt. Graag voor woensdag 19 februari.  
Mailadres: carla_vanee@hotmail.com.

Carla van Ee

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand.

Woensdagochtend 15 januari

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; cobieplantinga@ambachtoost.nl ; tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende keren:
19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni.

Tot ziens!

Tomáš Halík
Donderavond maken we opnieuw kennis met het werk van Tomáš Halík, ditmaal 
zijn boek ‘Raak wonden aan’. Een uitdagend boek, want wat bedoelt de schrijver 
met: ‘We kunnen niet in Jezus geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zonder 
ook zijn wonden aan te raken?’
Van harte welkom op donderdag 16 januari om 20.00 uur in de Bethelkerk.

ds. Guus A.V. Fröberg

Bethel Mannen Zingen zaterdag 18 Januari 
Voor de tiende BMZ hebben zich al flink wat mannen aangemeld, maar er kunnen
er nog veel meer bij. De BMZ is een eenmalig zangfestijn waarbij we 4 á 5 
liederen oefenen en aan het eind van de middag is er een finale voor partners en
vrienden, waarna we in een gezellige afterparty elkaar nog kunnen ontmoeten en
napraten. Deelname kosten 7,50 euro. We zingen weer onder de enthousiaste 
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leiding van Monique van de Hoogen. Van zingen en bewegen heeft ze haar 
beroep gemaakt en ze leidt zeer grote projecten. Lees het na op 
www.zangzaak.nl. 
Programma 13.30 inloop 14.00 start repetitie. 16.30 Finale 17.00 Afterparty. 
Aanmelden via bmz.bethel@gmail.com en aan de zaal. 
De Bethel vrouwen zingen volgens dezelfde formule op zaterdag 1 februari. 
Hiervoor aanmelden op bethelvrouwenzingen@hotmail.com.

Acht roeispanen gezocht!! 
Voor de oecumenische viering 'Zij waren buitengewoon' samen met de H. 
Lucaskerk in de Bethelkerk op 19 januari worden 8 roeispanen gezocht.

Wie heeft één of meerder roeispanen te leen voor deze zondag?
Graag reactie naar:
ds. Guus A.V. Fröberg
predikant@ambachtoost.nl.

Giften
Zondag 5 januari mocht ik een gift van € 50,- voor de wijkkas ontvangen.
Waarvoor onze hartelijk dank.

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

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

Maandag 13 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 14 januari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.00 uur

Woensdag 15 januari
Koffieochtend 10.30 uur
Lunch 12.00 uur

Donderdag 16  januari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Leeskring T. Halik 20.00 uur

Vrijdag 17 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur
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Zaterdag 18 januari
BethelMannen Zingen inloop 13.30 uur

repetitie 14.00 uur
concert 17.00 uur

Zondag 19 januari
Oecumenische Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna

Nachtgebed (Pierre Kemp, 1886-1976)
 
De zachte lucht hangt rond mijn oren
en in haar hangt de zonneschijn.
Ik kan de dingen nu weer horen, 
zoals God wil dat ze zijn. 
Ik wacht maar tot ik kan luisteren, 
dat kan ik beter bij de maan 
of als alle dingen verduisteren 
om voor de nachtlucht dicht te gaan. 
Dan voel ik mijn handen veranderen 
tot een breed opgezet
met de vingers aan elkanderen
voltrokken nachtgebed.

Ds. Guus A.V. Fröberg


