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Bij de dienst van 26 januari
Deze zondag lezen we Jesaja 49 : 1-7. Daarin horen we dat Gods heil zal reiken 
tot het einden van de aarde. (vs. 6). Voorwaar een grote greep, die nogal wat 
vraagt van ons en ook een spannende vraag is in de ontmoeting met mensen die
dit afwijzen, die anders geloven.
Dat begint al in het evangeliegedeelte dat we vandaag lezen, (Matteüs 4: 12-22),
waar de vissers Simon, Andreas, Jakobus en Johannes worden geroepen Jezus te
volgen om vissers van mensen te worden.
Want: ‘het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (vs. 17)
Dat is toch wel heel wat anders, dat jaarlijks een duit (of twee of meer) in het 
zakje van kerkbalans doen. Dit vraagt heel wat meer.

In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.
Aan de dienst werkt o.a. de cantorij mee o.l.v. Niec Saarloos 

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

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op  zondag 2 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar 
voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak aardappelpuree  in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het 
weekend opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking.                                                           

Informatie: Jos van den Boogert

Diaconale wijkkas
Zondag is de jaarlijkse collecte voor de Diaconale Wijkkas. 
Vanuit de diaconale wijkkas worden er diverse kosten betaald. Dit zijn kosten die
gemaakt worden voor o.a. de kerkdiensten op zondag, de bloemengroet, foto’s 
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op de liturgie met de kerstnacht en kerstmorgen, de paaskaars en ook dan de 
foto’s op de liturgie.
Verder wordt er elk jaar met kerst een attentie bezorgt bij onze ouderen.  Door 
de contactpersonen worden er bij bijzondere gebeurtenissen bloemen gebracht.
Dit wordt allemaal betaald uit de diaconale wijkkas, en daarom bevelen wij deze 
collecte van harte bij u aan en danken wij u voor uw gift.
Namens de wijkdiaconie.
Jos van den Boogert

De Bethel Mannen hebben gezongen
Wat een feest was het weer om met elkaar in twee uur een concert in te 
studeren onder leiding Monique van den Hoogen. 
Deze tiende editie van de BMZ was een feest van zang èn ontmoeting.
En als verrassing een prachtig concertje van Natural Blend.
Dank aan Jaap Beekman en Chris Mooij voor de praktische organisatie!
Ik ben benieuwd hoe de Bethel Vrouwen het op 1 februari gaan doen.

Kerkbalans
Deze week zijn de lopers van kerkbalans langs geweest om hun informatie af te 
geven, komende week komen ze het weer ophalen.
We hopen op mooi weer, geen regen, niet te koud voor de lopers, maar bovenal 
op een vriendelijk en in meerdere opzichten meelevende reactie uwerzijds.

Giften
Via Harriëtte Burger mochten we een gift van €10,-- ontvangen voor de wijkkas.
Waarvoor onze dank.

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

Zondag 26 januari
Dienst met Avondmaal 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 27 januari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Basiscatechese 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 28 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 29 januari
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 30  januari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Vrijdag 31 januari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 1 februari
Oud papier Goudenregenstraat  9.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen

repetitie 14.00 uur
concert 16.30 uur
after-party 17.00 uur

Zondag 2 februari
Dienst (Bethel-bijzonder) 10.00 uur

Voor deze week en daarna:
In deze grauwe januarimaand een zonnig gedicht.

Zon (Ester Naomi Perquin)

Ik sta een tijdje met mijn vriendje op de dijk.

Kijk, zegt hij: de zon zakt in de zee
en het licht zakt langzaam mee

en de schaduwen verdwijnen
en de kleuren van de dag

en als het donker wordt
dan is het avond

en is het avond
wordt het nacht.

Mooi hè, zegt hij.
En we zwijgen.

Het is mooi en
goed bedacht.

Ds. Guus A.V. Fröberg

________________________________________________________________

Taizéviering
2 februari
Bethelkerk Burg. Verkadesingel 26

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we
delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan het Taizégebed wordt het stil in de kerk om te beginnen.
(Deze keer geen repetitie vooraf.)



Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, 
ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende viering is 5 april

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl.
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