
WIJKBERICHT 18 mei 2020 – jrg. 19 nr. 18 

Bij de dienst van 24 mei
Sinds 9 mei wappert de vlag ‘Houd moed, heb lief’ bij de Bethelkerk. Het zijn 
woorden die ook ons geloof raken. De apostel Paulus bemoedigt zijn 
geloofsgenoten op afstand door te schrijven dat ze niet alleen gelaten worden. (1
Kor. 13:7) Ondertussen wekt hij hen op lief te hebben.
Het is vandaag de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Een zondag die ook wel ‘Wezenzondag’ wordt genoemd. Het is een hele oude 
traditie in de kerk – en daar is de naam van deze zondag ook aan ontleend – om 
stil te staan bij die woorden van Jezus: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik zal
u een andere Trooster geven, die bij u blijven zal’ (Joh. 14:16- 18).
Is dit niet een tijd dat we ons verweesd voelen. Plots zijn allerlei familie, 
vrienden en collegiale banden doorgesneden en zitten we in het beste geval 
verweesd achter onze computer of met de telefoon in de hand.

Wij gedenken Jacobje Catharina Vrijvogel- van Roest
Op zondag 10 mei is de leeftijd van 92 jaar Joop Vrijvogel- van Roest na een 
lang leven overleden.
Zij werd geboren in Vlaardingen. 
Joop Vrijvogel verloor al vroeg haar man en keerde na een aantal jaren in 
Zwijndrecht gewoond te hebben terug naar Vlaardingen. Ze was een zelfstandige
en actieve vrouw met een grote belangstelling.
Zij zette zich volop in voor het vrijwilligerswerk en kerkenwerk, als presidente 
van de N.C.V.B en leidster van de soos en veel ander kerkenwerk.
Een groot verdriet was het overlijden van haar dochter Nicoline.
Haar laatste jaren werden steeds moeilijker. Zij begon te dementeren en 
verhuisde naar Vaartland. En uiteindelijk overleed ze door het corona-virus.

De dankdienst voor haar leven en begrafenis vond afgelopen vrijdag 15 mei 
plaats in de Bethelkerk.
We lazen en zongen psalm 139.
Psalm 139 zingt van de band tussen God en mens.
We zongen de liederen die zij bij haar leven zelf had uitgezocht en we gedachten 
haar met woorden van haar dochter Karin en kleinzonen Marco en Jeroen.
Hierna vond de begrafenis plaats op de begraafplaat Holy.
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij dochter Karin, bij Jan, de kleinkinderen
en  achterkleinkinderen en allen die Joop Vrijvogel hebben gekend en liefgehad.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Bethelkerk in tijden van Corona

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.  

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


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 Bethelkerk is tijdens (het opnemen van) de dienst slechts toegankelijk voor 
de mensen die aan de opname van de dienst meewerken. We kunnen niet 
voorzichtig genoeg zijn.

Inmiddels zijn er adviezen van de Landelijke kerk gekomen over kerk-zijn in 
coronatijd. Dit protocol geeft ook richtlijnen voor de kerkdiensten. 
We willen nu de kerkdiensten in juni voor maximaal 30 mensen openstellen.
Hierbij nemen we alle voorzorgsmaatregelen (1½ m. en hygiëne) in acht.
Voor deze diensten worden per zondag allereerst de mensen uitgenodigd die de
diensten niet via internet kunnen volgen.

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 en de 
lofzang gaande houden.

2.  Activiteiten
Er begint weer wat op gang te komen. 
Het moderamen van de kerkenraad komt weer bijeen, er wordt weer wat 
voorzichtige afspraken gemaakt. Er wordt ook weer wat plannen gemaakt.

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.

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/


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.

Houd moed     Heb lief

Het nieuwe seizoen
Het is goed om ook vooruit te denken: 

 In het nieuwe seizoen hopen we weer met de Bijbelkring te starten.
  Dit seizoen zullen een aantal psalmen lezen.

 Verder zie ik er naar uit om met belangstellenden het nieuwe boek van 
Erik Borgman ‘Alle dingen nieuw I: Inleiding en Invocatio’  - Een 
theologische visie voor de 21ste eeuw -.

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


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

Zondag 24 mei
Dienst via Kerkomroep.nl  

of You Tube Bethelkerk Vlaardingen 10.00 uur

Maandag 25 mei
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Voor deze week en daarna: 
In deze weken krijgt de tuin misschien bij menigeen meer dan gewone aandacht.
Daarom dit gedicht.

GEORGICA * (Ida Gerhardt)

Labor improbus **
 
Ik ben een tuinman, niets dan dat,
met aarde en met mest bespat ;
ik buig mij neer, ik richt mij op,
ik klem de schoffel en de schop.

Ik wied, ik volg mijn diepste wet
als ik de naakte zaailing zet ;
ik richt mij op, ik buig mij neer.
Een tuinman ben ik en niets meer.

Ga ik met donker stram naar huis,
de pijn spaart schouderblad noch kruis.
Ik waak nog als ik rusten mag.
Mijn land, mijn land : het is kort dag.

Delft straks uw spa voor mij de wig,
vergeet waar ik geborgen lig.
Voorbij mijn moeite, nood en pijn
moet er een tuin van sterren zijn.

* De titel van het gedicht verwijst naar het gedicht Georgica van de Romeinse 
dichter Vergilius. Een lang gedicht over het landleven.
** vertaald ‘zware arbeid’.

Ds. Guus A.V. Fröberg

mailto:redactie@ambachtoost.nl

