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Bij de diensten van de maand juli/en begin augustus
Komende weken willen we uit de brief van Jakobus lezen.
Een brief die altijd veel vragen heeft opgeroepen. Luther en Calvijn zagen zijn 
brief als lichtgewicht. Niet te vergelijken met die van Paulus. Luther vond het 
‘een strooien brief’.

Jakobus schrijft tot de twaalf stammen in de diaspora, in de verstrooiing.
Het beeld van de twaalf stammen legt hij op de christelijke geloofsgemeenschap 
die zich in zijn dagen aan het verspreiden was over het Romeinse rijk. Overal zag
je het begin. Het zijn kleine groepjes enthousiaste, gedreven mensen, kleine 
groepje die nog als los zand aan elkaar hingen.
Jakobus is een praktisch man. Hij begint niet bij de geloofsleer, hij begint bij de 
mens en zijn geloof en werken. Hij start bij de eenheid van woord en daad.

Zondag 5 juli 
We beginnen bij Jakobus 1
Onder andere over volharden gaat dit eerste hoofdstuk. We moeten soms 
volharden, het is goed dat een mens beproefd wordt. 
Maar het gaat er toch om dat we weer helder voor ogen krijgen hoe God de 
mensen bedoeld heeft. Jakobus heeft in de eerste plaats Jezus voor ogen als hij 
het over de mens heeft. Hij heeft het voor alles over de ene ware mens, zoals die
was en is bedoeld. De mens van het begin en de mens Jezus.
Verder lezen we Deut. 6 : 4-9.

Kerkdiensten in juli en augustus
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 e-mail
Heeft u geen e-mail 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.

mailto:aanmelden@ambachtoost.nl
http://www.pkv-ambachtoost.nl/PDF/2020/juni/20200619_aanmelden-kerktijd.pdf


De diensten blijven we daarnaast uitzenden 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. 

Terug naar normaal dat nog geen normaal is

Beste mensen,

We proberen zo langzamerhand de draad weer op te pakken. 
Er worden weer plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen en de kerkdiensten 
kunnen met alle beperkingen (1½ m, hygiëneregels, in kerkdiensten in 
Bethelkerk maximaal 100 mensen, geen gemeentezang)  weer worden bezocht.
We hopen dat dit zal leiden tot een normalisering als vóór de tijd van de bijna-
lockdown.
Maar dat is slechts de kerk.
We hopen en bidden dat de terugkeer van het Covid-19 virus uitblijft. Dit zeg ik 
terwijl het wereldwijd dagelijks nog zijn tienduizenden verslaat.
Tegelijkertijd zien we om ons heen dat er van alles in de wereld gebeurt, 
waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien. De economie heeft een klap 
gekregen, Black Live Matters, viruswaanzin.
Zullen we in de nieuw aangebroken periode voortzetten waar we in de coronatijd 
mee begonnen: een grotere aandacht voor elkaar, omzien naar elkaar (bellen, 
een kaartje, een brief sturen, helpen waar nodig) een tijd van hartverwarmende 
initiatieven of komen we in een periode waarin we vervallen in een groter 
wordende onverdraagzaamheid en polarisatie, waarin niet met elkaar gesproken 
wordt, maar tegen elkaar geschreeuwd, waarin haat gezaaid wordt.
Komen we in een tijd waarin ‘polderen’ niet meer mogelijk is, waarin tussen 
zwart en wit geen vijftig tinten grijs meer zijn waarin we tot elkaar komen, 
elkaar begrijpen en compromissen durven sluiten?
Wat is de rol van de kerk in deze zich polariserende samenleving?
De vraag is m.i. niet of ze daarin een rol heeft, maar hoe krachtig haar stem zal 
zijn!

Ik hoop en bid dat de woorden die Sylvain Ephimenco schreef: "Er hangt een 
deken van onverdraagzaamheid en wrok boven het koninkrijk der woorden." 
(column in Trouw van zaterdag 27 juni) slechts mooi geschreven woorden zullen 
zijn, maar geen werkelijkheid worden.

Houd moed heb lief 

Guus A.V. Fröberg

Ieder dag een gebed
Na drieënhalve maand iedere dag een gebed te hebben geplaatst in de appgroep,
op Facebook en Twitter gaan we daar mee stoppen. We gaan weer over tot het 
nieuwe normaal dat nog lang geen normaal is. Het was goed deze gebeden te 
schrijven en/of te delen. Voor velen vormden ze een bemoedigend begin van de 
dag. Dank voor alle reacties, dank voor het doorsturen naar anderen, waar ook 
in Nederland.

ds. Guus A.V. Fröberg en Pastor Annabell de Jong



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 5 juli
Dienst 10.00 uur

Maandag 6 juli
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 11 juli
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 12 juli
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna: 
Na de eerste zomerhitte

Pas op voor de hitte - Annie M.G. Schmidt 

Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
helemaal gesmolten, op de Dam.
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
- als je soms wil weten hoe dat kwam.
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!
Maar ze was ontzettend eigenwijs...
Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis.

Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje...
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina.
Kijk het zelf maar even na.
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt.

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Die arme juffrouw Scholten...
helemaal gesmolten...
Als dat jou en mij eens overkwam...
Laten we met die hitte
overal gaan zitten...
maar vooral niet midden op de Dam.

Ds. Guus A.V. Fröberg


