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Bij de diensten van de maand juni
Het boekje Ruth 
In de maand juni staat vier opeenvolgende zondagen het boekje Ruth centraal.

Zondag 21 juni 
We vervolgen met Ruth 3. 
Antwoord op de dorsvloer.
Het verhaal van Ruth bereikt een hoogtepunt. Ruth en Boaz ontmoeten elkaar in 
de nacht op de dorsvloer. Wat zal daar gebeuren? Toch gaat het ten diepste om 
de rust.
Het hoofdstuk begint en eindigt met de rust. (In de N.B.V. vertaling is dit 
jammerlijk verloren gegaan.) Ik geef de vertaling uit de Naardense Bijbel:
Vers 1:  ‘Maar Noömi, haar schoonmoeder, zegt tot haar: mijn dochter, moet ik 
niet voor jou een rustplaats zoeken waar het je goed zal gaan?’
Vers 18: ‘Zij zegt: blijf zitten, mijn dochter, totdat je weet hoe het besprokene 
uitvalt; want de man zal niet rusten voordat hij dit besprokene heeft voleindigd 
vandaag!’
Het zal nu gaan om de rust. Dat wil zeggen dat de mens op zijn bestemming 
komt, dat hij/zij zijn/haar rol kan spelen in de geschiedenis van God en mensen.
De ogen worden geopend. De evangelielezing is Marcus 10 : 46-52.

Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd na het 
overlijden van mijn moeder en schoonmoeder (Joop Vrijvogel) We kijken met 
vreugde terug, de mooie /fijne herinneringen blijven!   
Nogmaals dank voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.

Karin & Jan van Toor

Bethelkerk in tijden van Corona

1. De kerkdiensten
We blijven vieren
De diensten worden uitgezonden via YouTube Bethelkerk Vlaardingen of 
Kerkomroep.nl.  Soms laat de verbinding via Kerkomroep zich beter maken op 
een later tijdstip.
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

******

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

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE

Derde woensdagochtend van de maand
De Bethelkerk gaat weer open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. 
Voorlopig nog geen lunch.

Eerste keer is woensdagochtend 15 juli.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Iedereen is van harte welkom.

Volgende keer: 19 augustus

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


Het nieuwe seizoen 2
We zullen doorgaan…

Alle dingen nieuw

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie.
Dit boek is het eerste deel van een theologisch meerjarenproject. In drie delen 
wil de auteur een theologie voor de eenentwintigste eeuw schetsen. Het eerste 
nu uitgegeven deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de theologische 
krijtlijnen waarbinnen de auteur zich wil bewegen. 
In dit boek legt Erik Borgman verantwoording af, zegt hij, ‘van de hoop die in mij
leeft.’ Hij ontwerpt in dit boek een theologie en is daarbij in gesprek met veel 
stemmen uit de cultuur.
Dit deel gaat over de  theologie zelf. Volgens de auteur heeft de theologie zich te
vaak gepresenteerd als het antwoord op een probleem. Theologie bevat geen 
antwoorden en kan God niet ondubbelzinnig tonen. Uitgangspunt voor het 
denken is en blijft de concrete wereld. Maar daar kan het niet bij blijven. 
Uitgangspunt is dat ‘alle dingen nieuw’ worden.

Uit recensie in Trouw: ‘De weg die Borgman schetst is wel degelijk relevant. In 
een tijd waarin grote verhalen geen zeggingskracht meer hebben, laat hij zien 
hoe de kerk en de theologie een nieuwe ontvankelijkheid moeten leren 
ontwikkelen. Naar de cultuur om ons heen, maar vooral: naar wat zich daarin als
nieuw aandient, naar wat daarin van God is. Zo presenteert Borgman een voluit 
missionaire theologie, maar wars van ieder activisme. Want hij laat niet na te 
benadrukken: het is nooit in onze hand, maar altijd afkomstig van God.’

Het belooft aan de hand van dit boek een boeiend gesprek te worden.

De vier avonden worden gehouden op donderdagavond:
15 oktober, 19 november, 14 januari en 11 februari
Tijd: van 20.00 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.

Zondag 21 juni
Dienst via  You Tube Bethelkerk Vlaardingen

of Kerkomroep.nl 10.00 uur

Maandag 22 juni
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 23 juni
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Zondag 28 juni
Dienst via  You Tube Bethelkerk Vlaardingen

of Kerkomroep.nl 10.00 uur

Voor deze week en daarna: 
Op de dorsvloer

24.
Als je zoveel om iemand gaf
dat je alles wat je had
je huis en je hele boel
daarvoor zou willen geven
dan werd je alleen maar veracht.

Toch is het een gevoel
dat inslaat als een flits
een brand vlamt door je heen
en er is geen rivier
geen water in de wereld
dat zulke vlammen blust.

Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood
is de liefde, en afgunst
zo diep als het graf.

Uit ‘Zevenentwintig liefdesliedjes’ van Judith Herzberg

Ds. Guus A.V. Fröberg


