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Bij de dienst van zondag 16 februari
Deze zondag gaat ds. Robert Wilschut bij ons voor.

Vaartland
Zelf mag ik deze zondag in Vaartland voor gaan.

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand.
Woensdagochtend 19 februari.
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:
18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni.
Tot ziens!

Bethelkerk Televisie op internet
“Camera regisseurs” gevraagd.
Sinds 1 februari zijn we de diensten in de Bethelkerk aan het uitzenden op 
internet.
De uitzendingen zijn live te volgen op www.kerkomroep.nl. Voor tablets en 
smartphones is er ook een gratis app van kerkomroep te installeren. Voor het 
uitzenden zijn we op zoek naar een aantal extra “camera regisseurs”. Van deze 
vrijwilligers verwachten we dat zij, na introductie op de apparatuur, eens per 
maand een dienst in beeld zullen brengen.  
Opgeven bij Kerktv@ambachtoost.nl of aan de Desk.

Wijkdiaconie
Afgelopen zondag 9 februari ontvingen wij via de bloemenpot € 74,05
In januari mocht de wijkdiaconie op de rekening de volgende giften ontvangen: 
€ 100,00  en € 12,00.
Op het Groen was in de brugklas een project over armoede. Er zijn kinderen naar
de Voedselbank Rotterdam geweest. Twee kinderen hebben spontaan geld 
opgehaald en willen dat dit naar de Voedselbank Vlaardingen gaat. Het bedrag is 
€ 32,03.
Hartelijk dank voor uw 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 16 februari
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 17 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 18 februari
Ouderensoos 14.30-  16.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

   jongens 8-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 19 februari
Op de koffie bij de dominee 10.30 - 12.00 uur
Lunch 12.00 uur
Donderdag 20 februari
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

   jongens 6-8 jaar 19.00 - 20.00 uur
Paasplatform 19.30 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 21 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 februari
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna:

Onverschilligheid (Elie Wiesel 1928-2016)
Ik heb altijd geloofd dat
het tegengestelde van liefde niet haat is,
maar onverschilligheid,

het tegengestelde van kunst niet lelijkheid,
maar onverschilligheid,

het tegengestelde van leven niet dood,
maar onverschilligheid jegens beide,

het tegengestelde van vrede niet oorlog,
maar onverschilligheid jegens beide.

Het tegengestelde van cultuur, schoonheid,
edelmoedigheid is onverschilligheid.
Dat is de vijand.

En daarom geloof ik
dat literatuur of kunst
of schrijven of onderwijzen
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of werken voor de mensheid
maar één doel heeft:
vechten tegen de onverschilligheid

Ds. Guus A.V. Fröberg

________________________________________________________________

MEDIATIEF MOMENT

Over de top, in het laagland

‘Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus: heer, góed is het dat wij hier zijn!-
als u het wilt zal ik hier drie tenten maken: voor u één, voor Mozes één en voor 
Elia één!’ (Matt 17:4 Naardense Bijbel)

Petrus wil op de top blijven. Hij wil dat 
moment, die topervaring vasthouden, liever 
dan terug te keren naar het aardse tranendal.

-  Als student theologie leerde ik op de 
colleges homiletiek (preekkunde) van de 
hoogleraar het volgende: dan ben je klaar 
met de preek, gelukkig, dat zit er op. Dan 
ontstaat als je niet oppast een verlies aan 
concentratie. Zorg dus dat je de woorden die 
je dan nog uit te spreken hebt, uitgeschreven 
voor je hebt liggen. Hij noemde m.n. het Onze
Vader en zending en zegen.
-  Bij bergtochten schijnen de meeste 
ongelukken te gebeuren vlak na het bereiken 
van de top, als de aandacht betoverd door het
succes, even afneemt.
Deze ervaring werd al door de oude 
kerkvaders gedeeld en verwoord.
Het gaat dan om wat zijn noemde de ‘list van 
de middagduivel’, die op het heetst van de 

dag, als de schaduwen kort zijn en het licht genadeloos is, op door hitte en 
inspanning vermoeide mensen afkomt, ‘het verderf*, dat toeslaat op de middag’.
(Ps. 91:6). Verderf dat afkeer wekt van de plaats waar men is, weerzin, 
minachting geringschatting voor zichzelf en andere mensen, traagheid. Hij 
overvalt mensen na een grootste ervaring, na een inspannende reis of een 
ingrijpende gebeurtenis.
Het werd al door de kerkvaders uitgelegd als ‘de melancholie’, tegenwoordig 
zouden we zeggen een depressie of burn-out.

Hij overvalt mensen op - de top van hun leven - . Je bent in de dertig of 
‘halverwege’, midlife en hebt alles wat je begeert, de reizen gemaakt die je 
wilde, de relatie waarin je gelukkig bent of niet, je bent op de top van je carrière,
het droomhuis gekocht en dan…
Dan sta je voor een leegte. Is het vanaf nu nog slechts het dal dat lonkt, is de 
definitieve afdaling begonnen?

Deze woorden gelden misschien ook wel voor onze cultuur. Het gaat goed en 
tegelijkertijd baart de toekomst ons grote zorgen, nu we steeds beter het derde 
millennium overzien. Wat nu? Een crisis van de beschaving?



Dit beeld geldt ook voor geloof en kerk.

Hoe is het nu met ons geloven met de kerk? Over de top?
Af en toe nog een piek, een religieuze happening van jewelste, maar dan?
Laat ik daartegenover stellen: Ook in het laagland zijn we kerk. Ook wanneer we 
de piek weer achter ons hebben gelaten zijn we geloofsgemeenschap.
‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’, zongen we. 
Maar het lijkt er op alsof God verder verwijderd is in de dalen, de momenten van
het leven die je als dal ervaart, dan op de toppunten van het leven.
Soms heb ik het idee, dat we de kerk in het dal als niet meer levensvatbaar zien,
terwijl het dal evenzogoed als de bergtop bij het geloven hoort, ze vormen één 
geheel.
In een gebed van Sytze de Vries, ben ik lang geleden de woorden ‘ook in de 
dagen die grauw zijn’ tegengekomen. Ze hebben me nooit meer verlaten.
Daarom: onze lof aan en gebeden voor de gelovigen, de kerken die ook in de 
dalen, gedurende de dagen die grauw zijn, de lofzang gaande weten te houden 
en elkaar weten te bemoedigen en te inspireren.

*Andere vertaling: ‘de demon die op de middag verwoest’

Ds. Guus A.V. Fröberg


