
WIJKBERICHT 8 juni 2020 – jrg. 19 nr. 20 

Bij de diensten van de maand juni
Het boekje Ruth 
In de maand juni staat vier opeenvolgende zondagen het boekje Ruth centraal.
Waarom het boekje Ruth?
Het boek Ruth wordt in de Hebreeuwse canon gerekend tot de Geschriften in het 
bijzonder tot de groep van vijf feestrollen, de boeken die op specifieke joodse 
feestdagen worden gelezen. Ruth wordt dan gelezen op het oogstfeest (Sjavoeöt 
(wekenfeest). Het wordt gevierd 7x7 dagen na Pesach (dit jaar: 29, 30 mei). 
Het valt dus bijna samen met Pinksteren.
De leerlingen waren samen met velen anderen in Jeruzalem bij elkaar voor het 
Pinksterfeest (Sjavoeöt).
Een mooie reden om de maand juni het boekje Ruth te lezen waarin de oogst zo 
centrale rol speel.
Ruth is ‘een spiegel van het gewone leven’ (K.H. Miskotte).
Je kunt het boekje o.a. lezen als (1) een liefdesgeschiedenis, (2) als een 
verhaal van vreemdelingen, (3) een familiegeschiedenis, (4) als een bekerings-
geschiedenis, (5) als een boekje waarin vrouwen solidair zijn met elkaar, 
(6) als een verhaal van de messiaanse geschiedenis.
Het is een heerlijke novelle, een korte roman.
Het boekje is waarschijnlijk geschreven in de tijd na de Babylonische 
Ballingschap: de Perzische tijd dus, maar wel voor de hervormingen van Ezra en 
Nehemia. Ongeveer 500 voor de jaartelling wordt dan gezegd.

Voorgangers deze maand waarin Ruth centraal staat zijn naast mij, pastor 
Annabell de Jong en ds. Casper van Dorp.

Zondag 14 juni 
Voorganger is pastor Annabell de Jong

Terugblik op de dienst van 7 juni
Het was voor de kleine groep mensen die zondagmorgen in de Bethelkerk 
aanwezig was wennen. Alles was geregeld, hoe je binnen moest komen, door 
welke ingang (de hoofdingang), waar je wel en juist niet mocht zitten, niet 
zingen, wel de woorden van Onze Hulp en Groet, wel de beurtspraak tijdens de 
gebeden en het gezamenlijk Onze Vader en – wel het gezongen ‘Amen’, het is 
niet anders, we moeten er mee leven, er zal een andere tijd komen.
En tenslotte: geen koffiedrinken.
Maar per saldo, was het goed om zo minimaal te starten.
De maand juni gaan we zo in kleine bezetting, met mensen die daarvoor 
uitgenodigd zijn door. 
Goed was het ook om weer met een kindermoment te beginnen. Dit wordt ook 
apart op het You Tube kanaal van de Bethelkerk gezet.
Het was ook goed zo, want er komen andere tijden.

Bethelkerk in tijden van Corona

1. De kerkdiensten
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  .

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


Vanaf zondagmorgen 10.00 uur en ook daarna zijn de diensten terug te zien/te 
horen. De liturgie wordt op de website geplaatst. 
Gemeenteleden zijn bereid gevonden de gemeenteliederen te zingen. Hopelijk 
nodigt dit u uit om ook thuis deze liederen mee te zingen.

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.

2.  Uitvaarten 
kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regel is: maximaal 30 
mensen.

3.  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.

4.  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

5.  De kerk zaterdagmiddag
Nu de kerk geleidelijk aan weer meer geopend is, de kerkdienst voor beperkt 
publiek weer open is en de behoefte om zaterdagmiddag langs te komen 
geminderd is, hebben we besloten om de zaterdagmiddagopenstelling te 
stoppen.

******

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
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Wijkdiaconie
Door omstandigheden is het al weer even geleden, maar a.s. zondag, 14 juni,  
zal de bloemenpot naast de collecte blokken staan, ook al is de dienst nog maar 
voor een beperkt aantal mensen toegankelijk.
In maart mochten wij op de rekening vier giften ontvangen, € 10,-, € 12,- € 10,-
en € 50,- totaal € 82,00. 
In  april mochten we acht giften ontvangen, € 10,-, € 25,-, € 25,-,€10,-, €25,=, 
€25,-, €10,- en  €12,-  totaal bedrag van € 142,-. 
In mei ontvingen we € 202,- aan giften.         
De giften worden doorgegeven zoals u bij de omschrijving vermeld. 
Met een gift op rek.nr. IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05, t.n.v. 
Wijkdiaconie Ambacht Oost, steunt u het werk van de wijkdiaconie en de 
wijkcontactpersonen of waarvoor u het bestemd in de omschrijving op de 
overboeking.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maanden. 
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert. 

Het nieuwe seizoen
Bijbelleerhuis op woensdagochtend 

Het komende seizoen lezen in het boek van de Psalmen.
De psalmen zijn een onuitputtelijk bron van inspiratie, van troost en 
bemoediging.
Maar het zijn soms ook teksten die vragen oproepen, irriteren en schuren.
Velen van ons kennen psalmteksten uit het hoofd. Op maandagmorgen een 
versje opzeggen, betekende vaak een psalmcouplet opzeggen.

Psalmen begeleiden ons op onze levensweg. 
De psalmen zingen van geboorte en dood, van heel de levensreis over bergen 
met uitzichten en diepe duistere dalen.
Het zijn liederen die ons niet loslaten.

We lezen uit verschillende vertalingen: N.B.V. en Naardense Bijbel en de 
vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde.
Maar daarnaast zullen we ook vrije vertalingen van Huub Oosterhuis en 
gedichten Karel Eykman en de psalmteksten uit het Liedboek lezen.

Van harte welkom!

Wanneer: éénmaal per maand op woensdagochtend:
2-9, 7-10, 4-11, 2-12, 6-1, 3-2, 3-3, 7-4, 12-5
Tijd: van 10.30-12.00 uur
Plaats: Bethelkerk; 
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,  tel. 4348433, e-mail:  
predikant@ambachtoost.nl.

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

Zaterdag 13 juni
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl
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Zondag 14 juni
Dienst via  You Tube Bethelkerk Vlaardingen

of Kerkomroep.nl 10.00 uur

Maandag 15 juni
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Zondag 21 juni
Dienst via  You Tube Bethelkerk Vlaardingen

of Kerkomroep.nl 10.00 uur

Voor deze week en daarna: 

Noem mij geen vreemdeling 

Noem mij geen vreemdeling: 
mijn woorden klinken vreemd, 
maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou. 

Noem mij geen vreemdeling: 
ik wil mensen dicht bij me, 
omdat het zo koud is en kil 
diep in mijn hart. 

Noem mij geen vreemdeling: 
de grond waarop wij lopen is dezelfde, 
maar niet het ‘beloofde land’ 
dat ik had verwacht. 

Noem mij geen vreemdeling: 
grenzen zijn mensenwerk, 
scheidingsmuren bouwen wij zelf 
en isoleren ook jou. 

Noem mij geen vreemdeling: 
ik zoek zoals jij vrede en recht 
in naam van God, 
zo is er maar één…. 

Uit de Filipijnen

Ds. Guus A.V. Fröberg


