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Zondag 20 september
Vredeszondag
Wanneer ik momenteel aan vrede denk, zie ik de pleinen en straten en huizen in 
Nederland voor mij. Demonstraties die in geweld eindigen, steekpartijen, niet 
zelden met dodelijke afloop, voetbalsupporters die meubilair op elkaar kapot 
slaan, het niet-aflatende huiselijk en seksueel geweld, racistisch geweld, agressie
op de social media…..
Ik verlang net als ieder ander naar een wereld in vrede, bevrijd van een zinloze 
wapenwedloop, bevrijd van dictators die alleen geweld als oplossing zien.
Maar op mijn netvlies staat moment het zogenaamde ‘kleine’ geweld met vaak 
grote gevolgen.
‘Vrede verbindt verschil’. Zou het kunnen? In vrede met alle verschillen leven.
Laat vrede bloeien om te beginnen  als een kleine, kwetsbare, tere, maar 
duidelijk aanwezige klaproos.
We lezen deze zondag Jesaja 2 : 1-4 en Matteüs 5 : 1-11.
Fijn dat de cantorij ook deze zondag meewerkt!

Kerkdiensten in september
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. 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 op 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. 

Terugblik
We mogen terugkijken op twee heel bijzondere diensten.
Allereerst de overstapdienst van 13 september. Wat een feestelijk, muzikale 
dienst was het. Er was heel wat mail en appverkeer aan voorafgegaan. Want zo’n
dienst in gewone tijden vraagt al heel wat overleg, maar in deze tijden nog weer 
wat meer. Maar het is allemaal gelukt en zo konden de overstappers hun rondje 
dóór de kerk fietsen. Een ervaring die maar weinig mensen hun kunnen na zullen
zeggen.

http://www.ambachtoost.nl/
mailto:aanmelden@ambachtoost.nl




Indrukwekkend was de het Taizégebed.
We moesten op een andere manier dan gewoon de dienst vorm geven en dat is 
meer dan gelukt, met hulp van o.a. de zangers Niec Saarloos en Ad de Hek en 
musici Jaap en Joke van Toor.
We zullen dus dit seizoen verder gaan met onze Taizévieringen.

De kindernevendienst begin weer
We zijn blij dat na een lange periode van afwezig te zijn geweest gaat de 
kindernevendienst komende zondag weer starten.
Van harte welkom! 

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

Zondag 20 september
Dienst 10.00 uur

Maandag 21 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Dinsdag 22 september
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 23 september
God en de pandemie 20.00 uur

Zondag 27 september
Dienst , startzondag 10.00 uur

Voor deze week en daarna: 
ook deze week een gedicht van Karel Eykman. Omdat het vredesweek is.

DE KLEINE JESAJA VAN ROTTERDAM  

Voor wie het niet aan kan en niets meer houdt
voor wie bang is dat de oorlog gaat gebeuren
voor wie de wereld niet meer vertrouwt
of wie zomaar ineens droevig zit te treuren

Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad
in de oorlog, toen ik nog klein was
zwierf in een hopeloos verwoest stad
toen het puin nog mijn speelterrein was.

Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien.
Ik dacht dat niets het ooit nog zou doen
toen ik opeens die klaproos zag bloeien.

Toen wist ik, eens komt er een einde aan
aan dat gedonder van kanonnen
eens zal de woestenij in bloei weer staan
eens geeft de oorlog zich gewonnen.
Op ieder godgeklaagd terrein
zullen toch klaprozen blijven komen.
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn
dat wordt ons nevernooitniet afgenomen.

Want tussen plastic en colablik
zijn het klaprozen die het niet laten
te bloeien tot hun laatste snik
in de barsten van de straten.

Wees zelf een klaproos als je kan
met alle weerbarstigheid je eigen.
Daar word je moedig en vrijmoedig van
en je bent niet klein te krijgen.

Ds. Guus A.V. Fröberg


