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Bij de dienst van 17 mei
We lezen uit de 34e Psalm. Een Psalm die in 2019 als "Jahreslosung" gekozen is.
Een bijbelvers die je het hele jaar begeleidt. Een vers die ons allemaal oproept
naar vrede te streven, ja zelf deze na te jagen. Ook in het Nieuwe Testament
worden we hiertoe opgeroepen. In de 1e Petrusbrief lezen we over een
uitdagende oproep waar we onze handen vol aan hebben. Hoe kunnen we in
deze tijd kerk zijn in de wereld? Hoe kunnen we in een tijd als deze op een
passende manier van ons geloof getuigen? Want wat zou u antwoord zijn op de
vraag "waarop is jouw hoop gebaseerd?" (1. Petr. 3: 15b)
pastor Annabell de Jong
Bij dienst van Hemelvaartsdag 21 mei
Een dienst waarin het grote dilemma klinkt, de vraag die ons bezighoudt:
moeten we nu blij of verdrietig zijn op deze dag?
Natuurlijk de eerste reactie is verdriet, want Jezus verlaat de zijnen, na slechts
veertig dagen na de Opstanding bij hen te zijn geweest.
Maar betekent de hemelvaart ten diepste niet vreugde?
Een dag waar je toch best even bij stil mag staan?
We lezen Lucas 24 : 49-53.
Voorganger : ds Guus A.V. Fröberg
Organist
: Hans Treurniet
Zang
: Niec Saarloos
Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag 26 april kreeg. Het was een
prachtig boeket in de kleur van Pasen, dat licht brengt in deze verwarrende
tijden.
Het is goed te horen bij een wijkgemeente waar men ook juist in deze sombere
tijd aandacht voor elkaar heeft. Ik ben daar erg blij mee.
Met een hartelijke groet,
Janny Weststrate.

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
De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl.
Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip of via YouTube –
Bethelkerk Vlaardingen.
Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te
horen.
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.
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.
 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, de collecte niet vergeten.
Zo kunnen we met elkaar verbonden gedurende deze quarantainetijd de
lofzang gaande houden.
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 de appgroep voor de Bethelkerk. Iedere ochtend plaatsen pastor
Annabell de Jong 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 en You Tube
Bethelkerk Vlaardingen
7. De kerk zaterdagmiddag open.
De Bethelkerk is op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open.
Behalve zaterdag 23 mei!
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.
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.
Er is een stip aan de horizon gezet
Ook voor de kerken
In de toespraak die minister-president Rutte woensdag 6 mei hield, werd gezegd
dat de kerk vanaf 1 juli weer diensten mogen houden tot 100 mensen.
Dat betekent concreet dat er nu al hard wordt gewerkt om dit ook voor de
Bethelkerk te realiseren.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zaterdag 16 mei
Bethelkerk open
Zondag 17 mei

14.00 - 16.00 uur

Dienst via Kerkomroep.nl
of You Tube Bethelkerk Vlaardingen

10.00 uur

Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
Dienst via Kerkomroep.nl
of You Tube Bethelkerk Vlaardingen
9.30 uur
Zondag 24 mei
Dienst via Kerkomroep.nl
of You Tube Bethelkerk Vlaardingen

10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Op school stonden ze...
Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.
Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken
en daarheen langzaam worden opgelicht.
Ed Hoornik
Ds. Guus A.V. Fröberg

