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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 besluiten met Ruth 4.
ds. Casper van Dorp, geen onbekende voor ons gaat deze zondag voor.

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.
KERKDIENSTEN IN JULI
Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!
Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer
kerkdiensten in de Bethelkerk houden. Daar zijn wij erg blij
mee. Echter, er mogen niet meer dan 100 personen in de
kerkzaal aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een
roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
Zie hiervoor de website Ambacht Oost: www.ambachtoost.nl.
Ik heb geen email
Heeft u geen email maar wilt u toch op de lijst komen om te worden uitgenodigd
voor een kerkdienst dan kunt u bellen met:
• Kees Sterrenburg 06-49628284 of
• Trudie Poot 06-38065253
Zij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om
een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.
Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat velen van u zich zullen aanmelden.
Want wat is er mooier dan een zo vol mogelijke kerk. Ondanks alle beperkingen
is het goed om elkaar weer (op gepaste afstand) te kunnen begroeten en contact
te hebben. Samen luisteren naar de verkondiging, de gebeden, de liederen en
het kerkorgel. We hopen velen van u van harte te mogen verwelkomen. Heeft u
vragen dan kunt u contact met ons opnemen via de telefoonnummers die
hierboven vermeld staan.
Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl
2. 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.
3. 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

Oud Papier
Op zaterdag 4 juli staat de container weer klaar aan de Goudenregenstraat en op
11 juli aan het Verploegh Chasséplein.
De geldende garantieprijs is € 31,76 per ton.
1e zaterdag van de maand: 2e zaterdag van de maand:
April 3,92 ton 2,34 ton
Mei 4,34 ton 3,10 ton
Gewichten van juni zijn nog niet bekend.
Blijf vooral sparen en naar de container brengen, want veel kleine vrachtjes
maken de container vol!
De mannen nemen het graag in ontvangst!
Kees Brouwer
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
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichten kunt u sturen naar:
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.
Zondag 28 juni
Dienst via You Tube Bethelkerk Vlaardingen
of Kerkomroep.nl

10.00 uur

Maandag 29 juni
Klussen rond en in de kerk

09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 4 juli
Oud papier Goudenregenstraat

09.00 – 12.00 uur

Zondag 5 juli
Dienst via You Tube Bethelkerk Vlaardingen
of Kerkomroep.nl

10.00 uur

Voor deze week en daarna:
Voor de weken van Ruth en daarna.
“Zij met Boaz. Boaz met haar, zou dat kunnen? Ze is immers een vreemdelinge,
uit het verre Moab. Ze moet deken aan het liedje, dat Machlon haar ooit leerde.
Machlon haar man, die veel te kort heeft geleefd. Zo ging dat liedje:” *
ik ben donker verweerd
door de zon en de wind
maar wat kan het je schelen?
Ik ben zwart
maar toch zacht
als het doek
van de tenten
van bedoeien.
Dat ik zwart ben
kan het je schelen. **
* Uit ‘Als een lamp voor onze voeten’ Verhalen bij de joodse feestdagen
** Uit ‘Zevenentwintig liefdesliedjes’ van Judith Herzberg
Soms kan een gedicht zoveel meer zeggen dan….
Ds. Guus A.V. Fröberg

