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Zondag 18 oktober
Kop of munt
Over belasting betalen. Het is een populair gespreksthema op feestje en partijen:
belasting betalen. We moeten teveel betalen, vinden we al snel. Of: ‘die grote 
jongens en meisjes, de grote bedrijven, die zouden ze eens aan moeten pakken 
i.p.v. ons, de kleine man wordt altijd gepakt’. Of: ‘ik heb nu een constructie 
gevonden om… ‘de rest kon ik niet verstaan. Of, heel anders: ‘Ik betaal geen 
belasting als er wapens voor gekocht worden’, of anders: ‘als mijn centen 
verdwijnen naar Afrika’. Over belasting betalen hebben we allemaal wel wat te 
zeggen, het raakt ons allemaal.
Ook in de Bijbel wordt de vraag naar belasting betalen aan Jezus voorgelegd.
Hij laat een munt zien. Kop of munt?
Maar belangrijker hierbij is de vraag naar de bevoegdheden van de staat ten 
aanzien van de kerk. Actueler dan ooit.
We lezen Matteüs 22:15-22 en Jesaja 45 : 1-7.

Wij gedenken mevrouw Baukje Visser 
Baukje Visser is op zondag 30 augustus 2020 na een vol en rijk leven, waarin zij 
altijd voor haar naasten klaarstond en dankbaar bleef voor alles om haar heen, 
in de liefdevolle handen van God weggegleden. 
Deze woorden stonden op haar kaart en geven in het kort weer wie Baukje was. 
Altijd liefdevol, steeds zorg dragend voor een ander en met een rotsvast geloof in
God. 
Geboren op 2 februari 1924 in Doniawerstal, Friesland vertrok ze al snel naar het
buitenland. Ze ging als verpleegster naar Papua Nieuw Guinea en werkte later 
ook in Curaçao. Hier ontmoeten Nel Westerhoff en Baukje elkaar en gaan 
voortaan samen door het leven. Samen woonden ze vanaf 1966 in Vlaardingen 
en genoten na hun pensioen  van verschillende reizen. Een aantal daarvan met 
een ikonenclub  waar ze dan weer blij was als ze een nieuwe ikoon mee naar huis
kon nemen. Want dat was wel hun hobby – bijzondere ikonen verzamelen. 
Beiden waren ze betrokken in de kerk. Nel meer op de voorgrond als diaken en 
Baukje meer in de achtergrond. Haar geloof was een heel belangrijk deel van 
haar leven en ze ervoer er tot het eind veel steun aan. 
Ze wilde niet te veel aandacht voor haarzelf. Maar een herdenking in kleine kring
in het van haar geliefde Deltahotel, ja dat was o.k.  De afscheidsdienst heeft 26 
september plaatsgevonden onder leiding van Annabell de Jong in aanwezigheid 
van haar neven en nichten, vrienden en bewoners en verzorgenden van het 
zorgcentrum de Oude Haven, waar ze de laatste tien jaar van haar leven 
woonde.
Baukje heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap en zo was 
er geen uitvaart. 
We wensen de nabestaanden, neven en nichten, vrienden en allen die haar zullen
missen veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe. 

Pastor Annabell de Jong

Uit de gemeente
Na een verblijf in het Franciscus Vlietlandziekenhuis zal Fred Kal als alles goed 
gaat voor herstel en revalidatie deze week naar Frankeland gaan. We schrijven , 
maandag 12 oktober). Wij wensen Fred en Carina heel veel sterkte. Dat zij zich 
gedragen weten.

Over het avondmaal



Volgende week zondag, zondag 25 oktober willen we voor het eerst weer 
avondmaal vieren. We hebben er in de kerkenraad uitvoerig over gesproken. 
Toen gingen we nog van 100 mensen uit, nu zijn het er dertig in de kerk. Maar 
hopelijk willen velen ook het avondmaal thuis vieren.
Ter inleiding klinken dan de woorden: “Jezus heeft voor allen die bij Hem willen 
horen en Hem van harte liefhebben de maaltijd gegeven om deze feestelijk te 
vieren. Daarom vragen wij iedereen – in de Bethelkerk én thuis, jong en oud -
om in geloof en blijdschap met ons de gebeden te zeggen ( en te zingen)en het 
brood en de wijn van Hem te ontvangen.”

Over het avondmaal in de kerk vieren
We vieren het avondmaal lopend, daarbij handhaven de anderhalve meter.
Het brood delen

1. Het brood wordt gebroken door de voorganger. Maar dit brood wordt niet 
gedeeld. (om hygiënische redenen)

2. De dienstdoende ambtsdragers en helpers pakken een stukje brood van de 
schaal, waarbij zij en de predikant zoveel mogelijk de afstand bewaren.
De dienstdoende diaken reikt de schaal aan en de voorganger pakt een stukje
brood, waarbij zij zoveel mogelijk de afstand bewaren.

3. Ieder die deelneemt aan het avondmaal pakt zelf het stukje brood. 
Het brood ligt zo gerangschikt op de schaal dat er bij het pakken geen ander 
stukje brood wordt aangeraakt. 

Wijn en druivensap delen

De ene beker wordt vervangen door kleine bekertjes. 
1. De wijn wordt ingeschonken door de voorganger in de grote beker, die verder

niet wordt gebruikt om uit te drinken.
2. De dienstdoende ambtsdragers en helpers pakken een bekertje druivensap of 

wijn, waarbij zij en de predikant zoveel mogelijk de afstand bewaren.
3. De predikant pakt een bekertje wijn of druivensap. Waarbij zij en de 

predikant zoveel mogelijk de afstand bewaren.
4. Wijn wordt uitgereikt, de wijn-/druivensapbekertjes staan op een dienblad.

Over het avondmaal thuis vieren
Dit is vanaf nu een mogelijkheid in combinatie met het vieren in de kerk. We 
nodigen allen van harte uit om thuis de Maaltijd van de Heer ook thuis mee te 
vieren.
We hopen dat u daarvoor brood, wijn of druivensap in huis heeft. De liturgie is te
vinden op de website. 
Om de dienst te vieren is het misschien goed om ook thuis een paaskaars – hoe 
simpel ook - in gebruik te nemen.

Bethelkerk in tijden van Corona      

1.  De kerkdiensten
We blijven vieren! 
 Er is afgesproken dat er 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.

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 

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


Sams kledingactie
Op zaterdag 17 oktober tussen 10 en 12 uur kunt u weer kleding en schoenen 
inleveren bij de Bethelkerk. Herdraagbare kleding wordt naar Afrika en Oost 
Europa gebracht. Er is in die landen grote behoefte aan tweedehands kleding. Er 
is ook kleding die verkocht wordt aan sorteerbedrijven. De opbrengst gaat naar 
Cordaid Mensen in Nood. Elk jaar wordt er bij de Bethelkerk veel kleding 
gebracht. Ook nu hopen we op een goede opbrengst.

Namens de diakenen, Cobie Plantinga.

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
21 oktober
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand

De Bethelkerk is ook/juist in deze tijden open om koffie te drinken en elkaar te 
ontmoeten. 
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.

Aansluitend kan er met elkaar geluncht worden.
Dat is om ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162 
of Anneke Rodenburg; tel. 010 4340055.
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.
Iedereen is van harte welkom.

Volgende keer: 18 november.

Tot ziens!

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

Zondag 18 oktober
Dienst 10.00 uur 

Maandag 19 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 20 oktober
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 21 oktober
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
Lunch 12.00 uur

Zondag 25 oktober
Dienst + H.A. 10.00 uur

mailto:redactie@ambachtoost.nl


Voor deze week en daarna: 
En dan blijkt onze scriba Heleen Horsman ook nog te kunnen dichten… 

Er was eens…  

Er was eens een nieuwbakken scriba Ambacht-Oost.
Wat haar allemaal te wachten stond, wist alleen maar Joost.
In januari werd zij voor dit ambt gevraagd,
wilde niet direct nee zeggen, vond het wel wat gewaagd.

Toch heeft ze de sprong in het diepe genomen,
maar kon niet voorzien dat Corona zou komen.
In de maand maart ging het niet allemaal top,
maar in april stond alles helemáál op z’n kop.

Ze hing van vergaderingen aan elkaar
en schreef de notulen van blaar naar blaar.
Kreeg de ene na de andere mail;
ze hoorde echt bij het Bethelpersoneel.

En wat te denken van dat vele geapp?
Soms te snel gebruikt als uitlaatklep. 
Aan de andere kant was er snel contact
en werd er heel doortastend doorgepakt.

Soms zag ze door de bomen het bos niet meer,
dan raadpleegde ze haar bestanden, keer op keer.
Maar eigenlijk vond ze het wel leuk werk.
Zo kreeg ze meer inzicht in het wel en wee van de Bethelkerk.

Dus voorlopig moet u het met mij als scriba doen
maar ik zou wel heel graag terug willen naar de dag van toen.
Dan had ik in een rustig en gezapig tempo het vak kunnen leren.
En wie denkt dat het geen vak is moet het zelf maar eens proberen.

Mochten er dingen zijn die niet gaan zoals u gewoon bent
denk dan maar, ze is pas nieuw en nog niet helemaal gewend.
En anders gaat u maar klagen bij, zoals mijn vader altijd zei, het Sanhedrin.
Misschien hebt u geluk en grijpt die dan wel in.

Heleen Horsman
8 oktober 2020

Ds. Guus A.V. Fröberg


