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Bij de dienst van zondag 1 maart
Eerste zondag van de veertigdagentijd
We vervolgen de lezing uit het boek Exodus. Deze zondag luisteren we naar 
Exodus 3 : 1-18 en Matteüs 4 : 1-11. Twee verhalen die zich in de woestijn 
afspelen. We horen hoe Mozes in de woestijn God op het spoor komt in de 
ontmoeting bij een brandende braamstruik. En hoe Jezus worstelt met de 
verzoekingen in de woestijn.
De woestijn, zo anders dan het gewone, gecultiveerde bestaan, is kennelijk bij 
uitstek de plaats waar God zich laat kennen. Vanuit de ervaring in de woestijn 
weet Mozes en weet ook Jezus welke weg hij moet gaan.

Na de dienst staan er in de Glazen Zaal weer stands van de Wereldwinkel en 
Amnesty en zijn Ellen en Kees Haas er met hun jam.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 1 maart 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 rijst  in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het 
weekend opgehaald.
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor de medewerking.
Informatie: Jos van den Boogert 

OP WEG NAAR PASEN

Kruiswegstaties 
Ook dit jaar worden wij in de Bethelkerk in de veertigdagentijd en met Pasen 
omringd door de kruiswegstaties. Deze mooie en indringende kruisweg werd in 
1991 gemaakt door Joop van Dorp en Cor Maarleveld.
‘Met opzet werd een andere dan de gebruikelijke ‘Katholieke’ kruisweg 
samengesteld. De lijdensgeschiedenis in de evangeliën was leidraad, waardoor 
enkele andere afbeeldingen opgenomen werden, en andere vervielen.’ (uit de 
inleiding) Op goede vrijdag zullen we dit jaar stilstaan bij de opeenvolgende 
kruiswegstaties.

Avondgebeden
In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond om 19.30 uur een 
avondgebed in de Bethelkerk.
Zeven keer een avondgebed over kinderen in de Bijbel, een omgekeerde wereld, 
waarin kinderen aan volwassenen tot voorbeeld gesteld worden.
Het tweede avondgebed is woensdag 3 maart.
Centraal staat Matteüs 11: 17|: ‘Ze lijken op kinderen die op het marktplein 
zitten en elkaar toeroepen: Toen we voor jullie op de fluit speelden wilden jullie 
niet dansen.’ 
Liturg: pastor Annabell de Jong
Muzikale momenten: Tabea Lanzke, altblokfluit en Guus Korpershoek, orgel.

Bij de uitgang staat ieder avondgebed de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten 
in de veertigdagentijd.



Veertigdagenkalender
Net als vorig jaar hebben we ook voor dit jaar een mooie veertigdagenkalender 
kunnen maken. Het thema van dit jaar is “kinderen hebben de toekomst”. 
Aan onze oproep om een stukje te schrijven hebben velen van u gehoor 
gegeven. Dit heeft geresulteerd in mooie, soms ontroerende verhalen, welke 
verwerkt zijn in deze kalender.
Komende zondag 1 maart zijn er nog een aantal boekjes te koop.
De kosten zijn 1 euro per stuk en zijn te verkrijgen bij Carla van Ee.
De opbrengst van de kalender is bestemd voor het vastenproject.

(Huis)Paaskaars 
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. De 
huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. De 
Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 11 april zal worden aangestoken is
de kaars B : De regenboog. Van deze kaars zijn er ook huispaaskaarsen in 
verschillende afmetingen (25, 30, 40 en 60 cm)
Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca 
kaarsen: www.boca.nl 
De intekenlijsten liggen tot en met zondag 8 maart in de kerk.

Zeven pelgrimswandelingen in en om Vlaardingen
Elke wandeling heeft een eigen thema en wordt georganiseerd door een 
wijkgemeente of een maatschappelijke organisatie.
Wij hebben ons verbonden aan de wandeling op 8 maart, internationale 
vrouwendag. In de ochtenddienst staat Zippora, stut en steun van Mozes 
centraal. Zonder haar….
We verzamelen om 13 uur in de Bethelkerk. Na een korte inleiding door ds. 
Mirjam Visser-Fuchs van de vpsg over het thema gaan we de Broekpolder in. We 
gaan meditatief en interactief met het thema aan de slag.

Meedoen kost niets, aanmelden van tevoren hoeft niet.
Mannen uiteraard welkom.
Draag goede wandelschoenen want we zijn wel een paar uur onderweg.
Om 17 uur staat er soep voor ons klaar in de Windwijzer.

Wij zouden het fijn vinden om met velen van jullie deze wandeling te maken.
Kennen jullie anderen die geïnteresseerd zouden zijn, nodig hen van harte uit.

The passion 
Sinds 2011 organiseert EO?KRO NCRV een groot evenement waar de laatste uren
van Jezus vertaald worden naar de huidige tijd. Voor velen een gelegenheid om 
met het verhaal van Jezus in aanraking te komen. Want dat we met kerst de 
geboorte van Jezus vieren weten de meesten nog wel, maar waarom we nu ook 
al weer Pasen vieren is met dit evenement velen weer (opnieuw) in herinnering 
geroepen.

Je kan na de dienst op witte donderdag weer naar huis gaan en daar voor de TV 
naar the Passion kijken. Je kan ook je vrienden uitnodigen om samen met 
jou in de kerk naar the Passion te kijken.

Een goede gelegenheid om het verhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te 
komen en mensen uit te nodigen voor de Paasdiensten.

++++++

http://www.boca.nl/


Bijbelkring 4 maart
We vervolgen onze lezing uit het boek 1 Samuël. Voor het laatst ontmoeten Saul 
en David elkaar. (1 Samuël 26)

LENTEMARKT 4  APRIL 2020  -  9 -12 uur!
Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse  "ROMMEL"-, BOEKEN - en 
PLANTJESmarkt! 
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Wil je helpen met de markt?
Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken?
Alle hulp is welkom!
Geef je op bij Corrie 4347575 of Marianne j.wilt1@chello.nl

Ook het inleveren van bv. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie! 

Inleveren voor de markt....
Maandag 30 maart  10-12 uur
Dinsdag  31 maart  14-16 uur
Woensdag 1  april 18 - 19.30 uur, 
Donderdag  2 april 10 -12 en 14 -16 uur
Vrijdag  3 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goeie opbrengst....
En veel gezelligheid!!

Giften
Deze week mocht ik een gift van € 50, - ontvangen voor de wijkkas en €10, -
eveneens voor de wijkkas is ontvangen door Coby Zonneveld.
Waarvoor onze hartelijke dank.

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

Zondag 1 maart
Dienst 10.00 uur
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 2 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 3 maart
Jaarfeest ouderensoos 11.00-  15.30 uur
Clubs: meisjes 10-12 jaar en

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

Woensdag 4 maart
Bijbelkring 10.30 uur
Basiscatechese 19.30 - 20.15 uur
Avondgebed 19.30 uur
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Donderdag 5 maart
Clubs: meisjes 6-10 jaar en

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

Vrijdag 6 maart
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 7 maart
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 8 maart
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna: Dietrich Bonhoeffer
9 april is de dag van Bonhoeffers executie, 75 jaar geleden.
Die dag valt dit jaar op Witte Donderdag.
In de aanloop naar deze gedenkdag staat op deze plaats iedere week een gedicht
van Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef deze gedichten in gevangenschap van 1943-
1945.
De nieuwe vertaling van de gedichten is ontleend aan een mooi boekje 
‘Bonhoeffer 75’ - gedichten en gebeden in gevangenschap -. Uitgave van De 
Roos van Culemborg, (€2,- + porto; besteladres : bonhoeffer75@kpnmail.nl).

Christen en heiden (juli 1944)

Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.

Ds. Guus A.V. Fröberg
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