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Bij de dienst van 26 april
‘Gooi je net eens aan de andere kant (de rechterkant, stuurboord) uit!’
Doe het eens op een andere manier, durf ‘out of the box’ denken.
Een roep waarmee we in de kerken de afgelopen weken nadrukkelijker dan ooit 
werden geconfronteerd. Een niet te negeren oproep.
Met deze oproep aan de vissers op het meer begint de ontmoeting van Jezus met
een aantal leerlingen aan het meer van Galilea.
Deze derde verschijning van Jezus aan zijn leerlingen eindigt met het delen van 
brood en vis.
We lezen Johannes 21 : 1-14

Bij de dienst van 3 mei
Alle plannen rond 75 jaar bevrijding zijn komen te vervallen - de viering van 75 
jaar bevrijding van de Verzamelde Kerken in Vlaardingen in de Grote Kerk - of 
worden een jaar uitgesteld - het 4 mei project van het Pauluskoor - of vinden in 
een andere vorm plaats - de 4 mei herdenking op de Dam en op het Verploegh 
Chasséplein.
Daarom willen we in onze diensten van 3 en 10 mei het gedenken en het vieren 
van de vrijheid centraal stellen.

In de dienst van 3 mei, de staat het gedenken centraal.
We lezen Jozua 4 : 1-9 en luisteren naar de indrukwekkende gedichtenreeks 
‘Natzweiler’ van Rutger Kopland.
Met deze dienst leggen wij een gedenksteen. Opdat wij niet vergeten.

*) De diensten worden uitgezonden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171 
van  … uur en zijn ook daarna terug te zien. Soms laat de verbinding zich beter maken 
op een later tijdstip.

Nu ook via YouTube

Wij gedenken Janny Mostert-van Berkel
Op 7 april is de leeftijd van 92 jaar is Janny Mostert- van Berkel na een lang 
leven overleden.
Zij werd geboren in Maasland. Zij ging naar de lagere school en kon tot haar 
verdriet daarna niet verder leren. Ze ging werken en trouwde met Jan Mostert. 
Zij gingen wonen in de Zuidbuurt.
Ze kregen 6 kinderen, waarvan de jongste Willem-Jan doodgeboren werd.
Het was een lieve moeder, die haar gevoelens nooit zo kon laten zien. Ze was 
trots op haar kinderen, maar liet dat niet blijken. Ze was opgegroeid met de 
woorden ‘doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’ en zo leefde ze ook. 
Haar laatste jaren werden steeds moeilijker. Alzheimer nestelde zich in haar 
hoofd. En uiteindelijk overleed ze door het corona-virus.
De afscheidsdienst en begrafenis vond in - door de tijden vereiste kleine 
familiekring - plaats op vrijdag 10 april.
We lezen Johannes 10 :1-4 ‘Ik het huis van mijn Vader zijn vele kamers’
Met de zekerheid dat zij zich geborgen mag weten in de liefde van God die alle 
verstand te boven gaat hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht.,
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Marja en Jos van den Boogert, de 
andere kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen en familie.

Ds. Guus A.V. Fröberg

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171
https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA


Bedankbrief
Op de 26e Maart waren wij Charlotte en Jan v Heijzen 65 jaar getrouwd en dat is
niet ongemerkt voorbij gegaan.
Toen wij ‘s morgens de gordijnen opende bleek de voorgevel geheel versierd te 
zijn door de kinderen. Een complete verrassing we hadden er niets van gehoord. 
Weldra ging de telefoon en onze zoon bracht de felicitatie namens zijn gezin en 
vroeg of we iets gehoord hadden. Nee dus. Daarna de hele dag tel en kaarten en
bloemen, zo veel. Geweldig dat we dit mochten beleven. De meeste felicitaties 
kwamen van de Bethelkerk-ers waar we heel blij mee zijn. Onze  oprechte dank. 
Het doet zo goed en voelt fijn dit te beleven. Dat je samen een 
kerkgemeenschap hebt waar je voelt dat je er bij hoort en mee mag doen. We 
willen het t.z.t. zeker vieren met jullie als de coronanarigheid voorbij is en we 
weer samen kunnen kerken. Heel veel dank en tot dan.
Lotte en Jan

Bethelkerk in tijden van Corona
Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m 31 mei geannuleerd 
worden. Het is een noodzakelijke beslissing. Wat betekent dit concreet?

1.  De kerkdiensten
a. We blijven vieren 
Alle diensten om te beginnen t/m 31 mei, zijn slechts via kerkomroep.nl mee te 
maken: https://www.kerkomroep.nl en YouTube. 

We werken er hard aan om hier een goede en mooie (muzikale) invulling aan 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. Gemeenteleden zijn bereid gevonden de gemeenteliederen te zingen. 
Hopelijk nodigt dit u uit om ook thuis deze liederen mee te zingen.

Met elkaar technici, musici, lectoren, koster en voorgangers streven we er naar 
om de vieringen zo goed mogelijk in beeld en ten gehore te brengen. Dit vraagt 
om veel creativiteit, een grote inzet, het overwinnen van aanloopmoeilijkheden 
en veranderde situaties en naar wij hopen ook een goede gezondheid.

De kerkdienst die in de Bethelkerk wordt opgenomen, is slechts toegankelijk voor
de mensen die aan de opname van de dienst meewerken. We kunnen niet 
voorzichtig genoeg zijn.

Thuis vieren
Het vereist enige oefening, discipline zelfs om thuis te vieren.
Het vraagt om concentratie op het beeldscherm waarop de dienst zichtbaar en 
hoorbaar is. Het is met recht de knop omzetten.

Nodig zijn:

 De juiste tijd
om de dienst op een - ononderbroken - tijd te mee te maken (technische 
onderbrekingen en storingen daargelaten.)

 De juiste ruimte
om de dienst mee te vieren. Duidelijk met jezelf, met andere huisgenoten af te 
spreken waar je de dienst mee viert, welke kamer, waar in de kamer etc.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171
https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA


 Het begin en einde
Misschien is het goed om bij het begin van de dienst een kaars -huispaaskaars* 
aan te steken en aan het einde te doven en deze dan exclusief voor de diensten 
thuis te bewaren.

 Actief meedoen.
Meebidden, meeluisteren, meelezen, meezingen, meedoen met de collecte.

Zo kunnen we met elkaar verbonden gedurende deze quarantainetijd de 
lofzang gaande houden.

*) Wat is er mooier dan in deze dagen zelf een huispaaskaars te maken en deze 
dan gedurende de paasnachtwake aan te steken.

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: slechts 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.  De bloemengroet
We willen proberen de bloemengroet uit de zondagse eredienst te blijven 
brengen. Hierbij nemen we wel een aantal spelregels in acht. We overhandigen 
de bloemen niet, maar leggen ze voor/bij de deur en bellen daarna aan.
We kunnen daarna op afstand naar elkaar zwaaien.

6.  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 ds. Guus A.V. Fröberg een gebed of andere mooie, bemoedigende
of troostrijke tekst. 
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar : 
ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 22524299) of pastor 
Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 58911135).

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

NIEUW
7.  De kerk zaterdagmiddag open
De Bethelkerk is zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open.
Via de (oude) hoofdingang kunt u naar binnen om even te zitten, een kaarsje 
aan te steken of te luisteren naar muziek.
Er is een gastheer of -vrouw aanwezig.

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:pastor@ambachtoost.nl
mailto:predikant@ambachtoost.nl


Ook is er de mogelijkheid van gesprek.
Door de zijingang kunt u dan de kerk weer verlaten. 
Van harte welkom!

******

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.

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

Zondag 26 april
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Zaterdag 2 mei
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 uur - 12.00 uur

Zondag 3 mei
Dienst via Kerkomroep.nl 10.00 uur

Zaterdag 9 mei
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 uur - 12.00 uur

Voor deze week en daarna: 
poëzie om het vol te houden

Er is nog zomer en genoeg  (Judith Herzberg)

Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

Ds. Guus A.V. Fröberg

mailto:redactie@ambachtoost.nl

