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Zondag 6 september
Deze zondag gaat ds. Neely Kok voor.

Zondag 13 september
Overstapdienst
We zijn blij dat de Messengers aan de dienst meewerken.

Donderdag 10 september
Zoals je dat  met een huwelijk in het algemeen doet, was alles lang van te voren 
gepland: het stadhuis, de kerk en het aansluitende feest.
Helaas: COVID-19 gooide alles in war. De kerkdienst en het feest werd tot nader 
order uitgesteld.
Wat wel kon doorgaan was de huwelijkssluiting het gemeentehuis.
Daar gaven Karin van Ee en Roel van der Velde op 25 juni hun jawoord.
We zijn nu dankbaar en blij met hen dat de uitgestelde bevestiging en inzegening
van hun huwelijk donderdag 10 september om 16.30 uur kan plaatsvinden.

Geboorte
Op 30 juli is Fenne Louise Meerman geboren, dochter van Rik en Esther 
Meerman, zusje van Sophie en Anouk. (Kethelweg 93, 3135 GD)
Ook langs deze weg van harte gefeliciteerd.

Tweemaal Vaartland

Bedankt Tiny Zonneveld
Tiny heeft namens de Bethelkerk bij Vaartland mee geholpen bij de kerkdiensten,
bezoekwerk, bijbel gespreksgroep, brengen en ophalen van de  kerkbalans, 
kerst- en paasgroeten rondbrengen en als ouderling voor Vaartland. Ze heeft 
andere vrijwilligers ingewerkt als pastoraal en diaconaal medewerksters. Nooit 
werd tevergeefs een beroep op haar gedaan.
Ze was een steun en toeverlaat voor eerst ds. Jumelet en later pastor Wouter 
van Haften.
Ze was een ware ‘moeder van Vaartland’.
Tiny bedankt en het ga je goed!

Bedankt Wouter van Haften
Per 1 september is pastor Wouter van Haften in Vaartland gestopt.
Wij willen hem langs deze weg van harte bedanken voor de meer dan twintig 
jaren dat hij pastor in dienst van Vaartland was. Naast het pastoraat, leidde hij 
op woensdag een gesprekskring en coördineerde hij de tweewekelijkse 
kerkdiensten in Vaartland, zorgde voor voorgangers en organisten, Zelf ging hij 
ook iedere maand voor.
Wouter bedankt en het ga je goed!

Over de opvolging van Wouter van Haften, over de continuering van het 
pastoraat, hopen we in een volgend nummer van ‘Onderweg’ te berichten.

Kerkdiensten in augustus
Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!



Met ingang van 1 juli houden we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de 
Bethelkerk. Daar zijn wij erg blij mee. Er mogen echter 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 aan de lijst. 
Of stuur een berichtje naar aanmelden@ambachtoost.nl.
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. 

De diensten blijven we ook 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. 

De gemeentezang in de Bethelkerk
Sinds 8 maart was er geen gemeentezang weer. En het zal nog wel even duren 
voordat alles wat dat betreft bij het oude is.
Wel zijn we 2 augustus begonnen met het ingetogen met elkaar zingen van de 
acclamatie ‘Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U’ na het gebed 
om ontferming en daarnaast met het zingen van het slotlied. 
Dit weer kunnen zingen doet veel mensen goed, ontroert mensen, hoewel er 
natuurlijk ook vragen over zijn.
De beslissing hierover hebben we genomen na berekeningen, na overwegingen 
binnen het moderamen van de wijkkerkenraad aan de hand van de richtlijnen 
van de landelijke kerk.

Zo op bescheiden wijze met elkaar zingen willen we de komende tijd blijven 
doen.
Daarnaast zij we blij met de medewerking van de musici, de organisten, de 
voorzangers en de groep zangers uit de cantorij.

Daarnaast zijn we bezig met het binnen de mogelijkheden (financieel/ 
vrijwilligers/gebouw) optimaliseren van de luchtventilatie van de Bethelkerk.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 6 september a.s. willen we weer een begin maken met de 
maandelijkse acties voor de Vlaardingse Voedselbank.
We willen u vragen om dit keer een pak rijst in te leveren. U kunt dit 
achterlaten in de bakken die bij de achteringang van de kerk staan.
Omdat vanwege het Coronavirus alles anders is, begrijpen wij dat het niet voor 
iedereen mogelijk is om de kerk te bezoeken.
Wanneer u toch rijst wilt inleveren, kunt u bellen naar onderstaand 
telefoonnummer, U kunt dan een afspraak maken om de rijst op te laten halen.
Wij hopen van harte dat u weer mee gaat werken aan de actie!

https://www.ambachtoost.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/
mailto:aanmelden@ambachtoost.nl


Hartelijk dank!
Jos van den Boogert, 06-38315155

Oud papier
Op zaterdag 5 september staat de container weer klaar aan de 
Goudenregenstraat en op zaterdag 12 september aan het Verploegh Chasséplein.
De oud papier-mannen nemen het papier (zonder plastic) en karton graag van u 
in ontvangst. De prijs is € 31,76 per ton.
1e zaterdag van de maand:
Juni: 4,52 ton
Juli: 3,32 ton
2e zaterdag van de maand:
Juni: 4,50 ton
Juli: 3,56 ton
De gewichten van augustus zijn nog niet bekend! Blijf het sparen en breng het 
alstublieft naar de containers.

Namens de oud papier-mannen,
Kees Brouwer

Giften
Ik mocht een gift van € 50,- ontvangen en overmaken naar de wijkkas.
Waarvoor onze hartelijke dank.

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

Zaterdag 5 september
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur

Zondag 6 september
Dienst 10.00 uur

Maandag 7 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 8 september
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 10 september
Huwelijksdienst 16.00 uur

Zaterdag 12 september
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 13 september
Dienst 10.00 uur
Taizéviering 19.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Voor deze week en daarna: 
Dit gedicht hoort bij het Meditatief Moment.
Het staat in het boekje ‘God en de pandemie’ van Tom Wright en is een vertaling 
van een gedicht van de Engelse dichter en theoloog Malcolm Guite

Pasen 2020

En waar is Jezus, deze vreemde Paasdag?
Niet in gesloten kerk, nee, niet meer
dan Hij gevangen zat in het duister graf.
Het slot eraf, de steen is al weggerold
en Hij is opgestaan, al lang hiervoor,
en levend, vrij, gaat Hij met macht zijn gang
de wereld in, waarvoor Hij het leven gaf,
Hij hoeft niet meer gezocht in het lege graf.

Hij had vandaag in priesterhanden
een hostie kunnen zijn, muziek uit monden
van roodgerokte zangers, maar nee, Hij
glipt de kerk uit, schudt het priesterboord al af
en kleedt zich als verpleegster grijpt en tilt
een brancard en troost met zachte handen
een broze stervende. Hij geeft hun hoop, leeft met benauwden en geeft hun 
kracht.

Op donderdag applaus, Hij immers kwam
met duizend namen en gezichten; Hij diende,
dweilde ziekenkamers en vatte sporen
van die corona die Hem de dood in joeg:
Goede Vrijdag in wel duizend plaatsen
waar Jezus hulpelozen greep en met hen stierf.
Zij mogen in hun nood in Pasen delen:
met Hem verrezen, waarlijk opgestaan.

Ds. Guus A.V. Fröberg

__________________________________________________________________________

God en de pandemie
Een theologische reflectie op het coronavirus en wat 
volgt.

Een van de meest spraakmakende theologen van dit 
moment is N.T. (Tom) Wright, vooraanstaand 
nieuwtestamenticus en oud-bisschop van de 
Anglicaanse kerk. Hij schreef een goed en helder, 
richting wijzend boekje, van ruim 100 pagina’s, waar 
ik best enthousiast over ben.

De tijd die we hebben doorgemaakt, die we nog 
steeds meemaken vraagt op tal van manieren om 
bezinning. Het vraagt om doordenking van de 
kwetsbaarheid van onze ‘global village’, het stelt 



vragen over levensgrenzen, over de macht van de medici en de bevoegdheden 
van de politiek.
Maar er wordt ook om een theologische bezinning gevraagd. Waar is God in dit 
gebeuren? Hoe dienen we als gelovige, als kerk hiermee om te gaan? Hoe zullen 
we hierna kerkelijk gemeenschap zijn? Tom Wright maakt in dit boekje een 
eerste uitdagende bijbels-theologische verkenning.

We moeten niet allereerst proberen te begrijpen of in Gods naam proberen te 
spreken en deze pandemie duiden als een straf of vingerwijzing Gods om ons 
weer op het rechte pad te brengen.
Een eerste woord van ons is het ‘klagen’, het gebed. “In een tijd van een 
plotselinge crisis, als de dood onze huizen en winkels binnensluipt, (...) en 
mensen sterven zonder iemand die bidt aan hun bed – dan is het een tijd om te 
klagen. Om te erkennen dat we niet over gemakkelijke antwoorden beschikken. 
Om te weigeren de crisis als luidspreker te gebruiken voor wat we sowieso al 
hadden willen zeggen. Om te huilen bij het graf van onze vrienden. Dat is een 
tijd voor het woordloze zuchten van de Geest. ”
“Vervolgens zal ik door rook de lucht reinigen, medicijnen geven en nemen…. als 
mijn naaste mij nodig heeft, zal ik plaats noch persoon mijden en vrijmoedig 
naar hem toegaan om te helpen.” (citaat M. Luther)

Met andere woorden: ons klagen, ons verdriet, ons gebed zal tot handelen 
leiden. “wij zijn geroepen hard te werken, omdat wij weten dat God in ons 
werkt." Zo werkt de regering van God: via mensen.

Nogmaals de vraag: “Waar is God in de pandemie?”
“Daarbuiten, aan de frontlijn, lijdend en stervend om genezing en hoop te 
brengen”. Wat betekent dit voor de kerken, voor de kerkelijke gemeenschap? Er 
zijn, het kerkgebouw openhouden! De kerk is een bruggenhoofd in deze wereld. 
Van daar uit "moeten we elke manier aangrijpen waarop levende Heer, die we 
normaal gesproken in de kerkgebouwen aanbidden, naar buiten treedt en hoop 
brengt tot ver buiten de zichtbare grenzen van het kerkelijke bezit."

Drie woensdagavonden:  23 september , 4 november en 18 november
Tijd: van 20.00 uur 
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

tel. 4348433
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Ik nodig iedereen van harte uit om in oktober/november tijd in te ruimen om dit 
boekje te lezen en er met elkaar over te spreken. 7 is voldoende. (aanmelden via
de mail of app)

ds. Guus A.V. Fröberg
________________________________________________________________

Taizéviering
1 december
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26

‘De stilte zingt U toe, o Here’

mailto:predikant@ambachtoost.nl


De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Iedereen van haDe Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.
We zullen meer dan anders teksten van Taizé de liederen lezen en weinig zingen Er is stilte 
er is poëzie. Jaap en Joke van Toor musiceren.
Misschien zingt iemand een lied.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te steken. We 
gedenken hen die slachtoffer werden van corona.
Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

Thema van de viering is ‘De stilte zingt u toe, o Here,’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

mailto:predikant@ambachtoost.nl

