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Zondag 25 oktober
We lezen deze zondag Deuteronomium 6 : 1-9 en Matteüs 22 : 34-46.
Hoe kunnen mensen leven overeenkomstig Gods bedoelingen. Waar gaat het nu 
eigenlijk om in de wet van God? Op deze vraag van de farizeeën antwoordt Jezus
met het dubbele liefdesgebod.
Wat betekent het gebod in deze tijden?
Hert dubbelgebod van de liefde is de grondslag van ons leven, van ons 
samenleven.
Kunnen we God liefhebben, ons terugtrekken in onze vrome vesten zonder ons 
wezenlijk te bekommeren om onze naasten?
Maar is daartegenover de kans niet groot dat we in een ongeremd 
individualisme, een tomeloze ik-gerichtheid vervallen van God los?
Deze zondag vieren in de kerk en zo mogelijk en naar wij hopen ook thuis het 
Avondmaal.
Aan de dienst werkt o.a. een deel van de cantorij mee o.l.v. Niec Saarloos,

Over het avondmaal
Zondag 25 oktober willen we voor het eerst weer avondmaal vieren. We hebben 
er in de kerkenraad uitvoerig over gesproken. Hopelijk willen velen van u 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.



Bethelkerk in tijden van Corona      

Mondkapjes in de Bethelkerk

Ook in de Bethelkerk willen we een mondkapje dragen.
We gebruiken het mondkapje: 
bij binnenkomst in de kerk, 
bij ons bewegen in de kerk
en bij weggaan uit de kerk
Dit geldt voor de kerkdiensten, voor de vergaderingen, leerhuizen, kringen en 
voor de andere bijeenkomsten.
Wanneer we zitten, kan het mondkapje af.
Dus vergeet het mondkapje niet mee te nemen.

We rekenen op uw begrip.

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

Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.

HOUD MOED HEB LIEF 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 1 november  a.s. willen we de maandelijkse acties voor de 
Vlaardingse  Voedselbank houden.
We willen u vragen om dit keer  blikjes vis  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 wilt inleveren, kunt u bellen naar onderstaand telefoonnummer, 
U kunt dan een afspraak maken om het  op te laten halen.
Wij hopen van harte dat u weer mee gaat werken aan de actie!
Ook wil ik de mensen bedanken die onverwachts de Vlaardingse Voedselbank 
met een grotere hoeveelheid artikelen hebben verrast de laatste maanden.

Hartelijk dank, 
Jos van den Boogert, 06-38315155

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


Sam’s kledingactie
De inzameling van kleding voor Sam's kledingactie bij de Bethelkerk heeft 69 
zakken met ongeveer 5 kg per zak opgebracht. Een mooi resultaat.
Namens de diakenen,
Hartelijk dank.

Giften
Deze week mocht ik € 50, - ontvangen voor de wijkkas
Heel hartelijk bedankt.

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

Zondag 25 oktober
Dienst + H.A. 10.00 uur

Maandag 26 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 27 oktober
Cantorij 20.15 uur

Donderdag 29 oktober
Kring ‘Verlies en verder’ 14.30 uur
Kerstplatform 19.30 uur

Zondag 1 november
Dienst 10.00 uur 

Voor deze week en daarna: 

Daglicht (Judith Herzberg)

Uit de chaos van lakens en
voorgevoel opgestaan, gordijnen
open, de radio aan, was
plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:
Nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde.

Ds. Guus A.V. Fröberg

mailto:redactie@ambachtoost.nl

