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Bij de dienst van zondag 29 maart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Via kerkomroep.nl
Deze dagen verlang ik hartstochtelijk naar Pasen, naar het vieren van de 
opstanding, het feest van het licht, het leven.
Deze zondag lezen we daarom het verhaal van Lazarus. (Johannes 11 : 1-44) 
Gezien de lengte van het verhaal en het wat andere karakter van een 
uitgezonden dienst zullen we slechts een beperkt aantal verzen lezen. (vs. 1-4 en
25,26)

Bethelkerk in tijden van Corona
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,
Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m in ieder geval 12 april 
(Pasen) geannuleerd worden.
Het is een noodzakelijke beslissing.
Wat betekent dit concreet?

1.      De kerkdiensten
We blijven vieren. Alle de diensten om te beginnen t/m zondag 12 april (Pasen), 
zijn slechts via kerkomroep.nl mee te maken.
Dus ook de diensten in Stille Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Pasen.
We werken er hard aan om hier een goede en mooie (muzikale) invulling te 
geven.
We hopen dat velen van u de weg naar de Kerkomroep weten te vinden.
Er wordt steeds een liturgie gemaakt, die als altijd op de website wordt 
geplaatst.
De kerkdienst die wordt opgenomen, is slechts toegankelijk voor de mensen die 
aan de opname van de dienst meewerken. We kunnen niet voorzichtig genoeg 
zijn.

2. Activiteiten
Alle geplande kringen, bijeenkomsten komen te vervallen.

3. Uitvaarten 
kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regels van de 
uitvaartbranche worden gevolgd:  maximaal 30 personen, de naaste familie.

4. Pastoraat
Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen niet of in uiterste 
noodzaak op huisbezoek gaan.
U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.
Zij zelf zullen geregeld iemand bellen.
Maar laten we ook elkaar vooral bellen of appen of een kaartje sturen. En wat 
zou het mooi zijn als we elkaar weer brieven gingen schrijven.

5. Met elkaar verbonden blijven
We blijven met elkaar verbonden.
 Via ‘Onderweg’, maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze

slechts één keer per week verschijnt.



 Via een gestarte appgroep voor de Bethelkerk. Iedere ochtend plaatsen 
Annabell of ik een gebed of andere mooie, bemoedigende of troostrijke tekst. 
Wilt u toegevoegde worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar 
ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor 
Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

 Via de website: www.ambachtoost.nl
 Via Facebook@ BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

We hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Dat we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten door het sturen van een kaartje,
of zelf een brief schrijven of per mail, of app of sociale media.
Dat we elkaar helpen, waar mogelijk met boodschappen doen of andere 
hulpverlening.
Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.
Dat we ons gedragen weten.
   
Namens de wijkkerkenraad,

Heleen Horsman
scriba

Avondgebeden 
In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond een avondgebed over: 
kinderen zijn de toekomst.
Het avondgebed van 1 april gaat niet door in de Bethelkerk, maar is wel te lezen 
op www.ambachtoost.nl
Het thema is: van generatie op generatie? 
We lezen Exodus 34: 4-7 en Ezechiël 18. Spreken die elkaar tegen of?
De medewerking van het Ensemble Marcato o.l.v. Ria Korpershoek  moeten we 
helaas  missen.
Tekst: Ellen  Haas

O.P.A.
Oud papier gaat zo is op dit moment de planning op 4 en 11 april in principe 
door, tenzij de situatie gewijzigd wordt. Houdt de berichtgeving in de gaten.

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

Zondag 29 maart
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Zaterdag 4 april
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 5 april
Dienst via Kerkomroep.nl 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.
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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.

STADIA OP DE WEG NAAR DE VRIJHEID  (juli 1944)
Lijden
Vreemde metamorfose. Je sterke,
werkzame handen
worden gebonden. Eenzaam en
machteloos zie je toe
hoe er aan jouw daden een einde komt.
Je zucht maar eens diep, legt de zaak,
waarom het gaat
stil en getroost in sterkere handen.
Vrede heb je ermee.
Je proefde voor even de smaak van de
vrijheid,
die je teruggaf aan God die haar groots
zal volbrengen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


