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Zondag 11 oktober
Deze zondag gaat ds. Marjo den Bakker bij ons voor. Zij is predikant te 
Roosendaal.

Tentoonstelling ‘Keur en kleur van Vlaardingen’ 
in de glazen zaal van de Bethelkerk
Er hangt een mooie tentoonstelling van schilderijen van Cobie van der Vlies in de
glazen zaal van de Bethelkerk. De serie heet ‘Keur en kleur van Vlaardingen’ en 
toont een aantal markante gebouwen in Vlaardingen.
De schilderijenserie is een prachtig kleurrijk geheel geworden.

Bethelbreien 2
Gehoord: de eerste wol is gekocht.
We zijn benieuwd naar uw vorderingen. Stuur gerust een foto!

Bethelkerk in tijd van Corona 5 5 oktober 2020
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,

Naar aanleiding van het overleg van minister F. Grapperhaus met het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken maandagochtend 5 oktober, is in het 
moderamen van maandagmiddag 5 oktober het volgende afgesproken:

1.  De kerkdiensten
We blijven vieren! 
 Er is afgesproken dat er vanaf zondag 11 oktober maximaal 30 mensen in de 

dienst aanwezig kunnen zijn.
D.w.z. met muzikale medewerking van voorzangers of een deel van de 
cantorij en organisten en zeer bescheiden gemeentezang (de acclamatie ‘Heer
ontferm U’ en het ‘amen’).

 We blijven tijdens de dienst extra ventileren. Dat kan betekenen dat het wat 
kouder, qua temperatuur minder behaaglijk in de kerkzaal is. Een simpele 
oplossing daarvoor is wat warmere kleding aan te trekken. (#Bethelbreien: 
brei een betheltrui, bethelsjaal, bethelmuts.)

 Om de dienst bij te wonen blijft het meer dan ooit noodzakelijk om van te 
voren aan te melden: aanmelden@ambachtoost.nl. Zie hiervoor ook de pdf 
van 20 juni jl. onder het kopje “Aanmelden” op de website van Ambacht-
Oost. 

 De volgende verdeelsleutel is voor het bijwonen van de dienst 
afgesproken: 20 mensen die zich aanmelden via de website/digitaal worden 
uitgenodigd en 10 mensen die geen mogelijkheid hebben de dienst via 
internetverbinding mee te maken.

 Bij de ingang van de kerk vindt een gezondheidscheck plaats: “Heeft u 
corona, aan corona verwante verschijnselen, verkoudheidsklachten?"

 Bent u verkouden, hoest u, heeft u verhoging, blijf dan thuis.
 We nodigen u van harte uit online mee te blijven vieren. Ook zo zijn wij met 

elkaar verbonden! De diensten zijn altijd te volgen via: YouTube Bethelkerk
Vlaardingen of Kerkomroep.nl. 

 De liturgie wordt op de website geplaatst.

https://www.ambachtoost.nl/liturgie
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171
https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA
https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA
http://www.pkv-ambachtoost.nl/PDF/2020/juni/20200619_aanmelden-kerktijd.pdf
http://www.pkv-ambachtoost.nl/PDF/2020/juni/20200619_aanmelden-kerktijd.pdf
mailto:aanmelden@ambachtoost.nl


2.  Activiteiten
Aan kringen, bijeenkomsten – kerkelijk of niet-kerkelijk - in Bethelkerk mogen 
niet meer dan 30 mensen deelnemen, mits de 1,5 meternorm kan worden 
gewaarborgd.

3.  Uitvaarten en huwelijken
Kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, met eveneens een maximum van 
30 personen. Voor de receptie of condoleance geldt een maximaal aantal van 
30 personen. 

4.  Pastoraat
Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen terughoudend in het 
huisbezoek zijn.
Ze zullen altijd vragen of u dit wenst en voorafgaande aan het bezoek ook 
vragen of u corona gerelateerde verschijnselen heeft. 
We kunnen niet voorzichtig genoeg in de omgang met elkaar zijn.

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.

5.  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.
 De appgroep voor de Bethelkerk zullen we weer wat intensiever gebruiken als

middel om elkaar te informeren, te bemoedigen, te troosten en misschien ook
wat op te vrolijken. (Van harte aanbevolen! Meld u [weer] aan!)
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar 
ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor 
Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

 Via de website: www.ambachtoost.nl.
 Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

We hopen dat we zo met elkaar verbonden deze tijden doorkomen.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.
Dat we ons gedragen weten.

HOUD MOED HEB LIEF 
   
Namens de wijkkerkenraad,

Heleen Horsman
scriba

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. 

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


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.

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:  20.00 uur 
Plaats: Bethelkerk
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, 

tel. 010 4348433
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Giften
De afgelopen week mocht ik een gift van € 50,- ontvangen voor de wijkkas.
Hartelijk dank voor deze gift.

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

Zondag 11 oktober
Dienst 10.00 uur

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

Dinsdag 13 oktober
Vergadering Bethelbijzonderdienst 20.00 uur
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 15 oktober
1e avond ‘Alle dingen nieuw’ Erik Borgman 20.00 uur

Zondag 18 oktober
Dienst 10.00 uur

Voor deze week en daarna: 
Bette Westera won de Gouden Griffel 2020, de prijs voor het best geschreven 
kinderboek van het afgelopen jaar, voor de ook prachtig vormgegeven 
dichtbundel ‘Uit elkaar’, gedichten gaan over liefde, en hoe die voorbij kan gaan.
Eerder dit jaar kreeg Westera voor Uit elkaar al de Woutertje Pieterse Prijs, 
samen met illustrator Sylvia Weve.

mailto:redactie@ambachtoost.nl


De jury schrijft dat Uit elkaar niet alleen maar een verdrietig boek is. Er staan 
ook prettige dingen in die kinderen overkomen als hun ouders uit elkaar gaan. 
Westera biedt de lezer volgens de jury "een caleidoscopische blik op de liefde 
door haar vele verschijningsvormen te bedichten".

Daarom deze week één van de gedichten uit de bundel.

Verre vader

Ik heb een tante in Marokko
en een oom in Istanboel.
Ik heb een neefje in New Delhi
en een nichtje in Seoel.

Ik heb een opa in Zimbabwe
en een oma in Japan.
Ik heb twee aangetrouwd neven
in Kaboel en Kazachstan.

Ik heb een oom in Honolulu
en een oom in Trinidad.
Ik heb een neef in Paramaribo
en een in Willemstad.

Ik heb een achternicht in Chili
en een oudoom op Hawaï.
Ik heb twee aangetrouwde tantes
in Parijs en Paraguay.

Ik heb een vader die in Utrecht
is gaan wonen vorig jaar.
Hij voelt nu verder weg
dan al die ooms en tantes bij elkaar.

Ds. Guus A.V. Fröberg


