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Bij de dienst van zondag 1 november
Wat moet je doen als lang staat te wachten?
Het gaat vandaag over wachten, vermoeidheid, opbranden en leegraken. 
Woorden die aan onze realiteit raken.
We hebben het gevoel buiten te staan, in de kou. De deuren zijn gesloten. Zal 
het feest ooit nog plaatsvinden?
We lezen de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. Het is een gelijkenis op
het scherpst van de snede. Na middernacht, na een lange tijd van wachten, van 
verveling, van meligheid, van onzorgvuldigheid en vermoeidheid komt de 
bruidegom opdagen. Het feest kan beginnen. De vijf meisjes met extra olie 
mogen er in, de vijf andere meisjes, van wie de olie op is, niet.
Wat heeft dit te betekenen?

We lezen Matteüs 25 : 1-13. De eerste lezing over ‘wijsheid en dwaasheid’ is 
Spreuken 9 : 1-18.

Wij gedenken Johanna Neeltje Doorduin- van Lenteren
Annie van Lenteren werd geboren in het Westland en huwde met Arend Doorduin
en kwam in Vlaardingen te wonen.
Op de kaart staan vier woorden die haar kenschetsen: ‘gelovig, dankbaar, 
zorgzaam en tevreden’.
Vanuit de zekerheid van het geloof heeft ze kunnen zijn, wie ze was.
Wie haar ontmoette, wie haar sprak, of zelfs alleen maar gezien had, kon niet 
anders zeggen dan dat het een lieve vrouw was. Die liefde vertaalde zich 
allereerst in de zorg voor Arend en voor haar gezin, maar daarnaast voor alle 
mensen die zo op haar weg kwamen. Ze had altijd wel iemand voor wie ze 
zorgde, naar wie ze omkeek, die haar bijzondere aandacht had.
De liefde vertaalde zich ook in kerkenwerk. Ze bracht kraambezoeken, bracht 
bezoekjes namens de kerk, was jarenlang actief medewerkster van de soos, tot 
zij daar de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en zij zelf trouw bezoekster van 
de soos werd. Ze was in alle opzichten een kerkmens. Ze was meelevend en 
betrokken bij de kerk, met open oog voor de ontwikkelingen en veranderingen in
de kerk.
Dit alles vanuit een groot vertrouwen, een rotsvast geloof.
Het laatste jaar woonde Annie in Vaartland, waar ze langzaamaan achteruit ging.
Op donderdag 15 oktober is Annie Doorduin in de leeftijd van 92 jaar 
overleden.
De begrafenis vond woensdag 21 oktober in besloten kring plaats in aula van de 
begraafplaats Holy waarna de begrafenis op de begraafplaats Holy plaatsvond.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij de kinderen Joop en Anja, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en Kor van Roon.

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

De nieuwe jamoogst staat klaar
Dit jaar geen tafel met jampotjes op de 1e zondag van de maand na de 
kerkdienst.
Maar jam is er wel! Vraag de bestellijst op en we bezorgen de jam thuis (binnen 
de grens van Vlaardingen).
Het hele bedrag dat u betaalt gaat naar het project van zuster Mary in Riuru, 
Kenia.
En u weet: de jam is van onbespoten fruit.
Met verwondering verzameld, met plezier klaargemaakt, voor het goede doel 
verkocht – Met smaak gegeten!

Kees en Ellen Haas; email: ellenkees.haas@hetnet.nl; tel: 010-4358606
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Omgekeerde Adventskalender 
Op initiatief van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen met dank aan Edith van 
der Hoek van het Leger des Heils voor het aankaarten van dit project doet ook 
de Bethelkerk mee aan de actie ‘Omgekeerde Adventskalender’. 

U kent het waarschijnlijk allemaal wel: een Adventskalender. Een kalender met 
vakjes, waarvan je er in december elke dag 1 mag openmaken en zo aftelt naar 
de Kerst. In die vakjes zit dan een chocolaatje en tegenwoordig zijn er kalenders 
in allerlei varianten. Elke dag vol spanning een vakje openmaken in aanloop naar
Kerst. 

Maar wat is dan een ‘omgekeerde adventskalender’? 

Bij de omgekeerde adventskalender is het idee dat je niet iedere dag voor jezelf 
een chocolaatje of een andere verrassing openmaakt, maar juist iedere dag iets 
geeft voor een ander. Degene die hieraan mee wil doen, krijgt een mand/tas en 
een kalender met daarop de artikelen die er per dag ingedaan moeten worden. 
Deze manden worden dan net voor kerst verzameld en overhandigd aan mensen 
die in de opvang zitten in Vlaardingen en Rotterdam. Afhankelijk van de soort 
opvang, verschilt de inhoud van zo’n mand/tas. Dat kan bijvoorbeeld thee, 
shampoo, koekjes zijn, maar ook knutselspulllen, pennen, knuffels als het om 
gezinnen met kinderen gaat.  

Dit idee is besproken in de vergadering van de Verzamelde Kerken Vlaardingen 
en daar is het idee omarmd. Wat fantastisch dat we hierin samen optrekken om 
iets te kunnen betekenen voor onze naaste. Op dit moment is het belangrijk om 
te inventariseren hoeveel mensen er per kerk ongeveer aan deze actie mee 
willen doen. Hoe meer manden/tassen hoe beter. U doet toch ook mee?

In de Ambacht-Oost hopen we toch minstens 15 manden te vullen. Je kunt het 
alleen doen, je kunt het met een bestaande of voor de gelegenheid geformeerde 
groep doen.

Opgave bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl, 010 4347162 .

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

Zondag 1 november
Dienst 10.00 uur 

Maandag 2 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
Moderamen wijkkerkenraad 13.30 uur

Dinsdag 3 november
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 4 november
Bijbelkring 13.30 uur
God en de pandemie 20.00 uur
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Zaterdag 7 november
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 -12.00 uur

Zondag 8 november
Dienst 10.00 uur 

Voor deze week en daarna: 

Nederland (Johanna Kruit)

De dansende wolken van water
de dag onder handbereik
het gras van de dravende paarden
de hemel boven de dijk.

Mijn huis met de oude verhalen
waar de wind elke avond van zingt
de tijd die zich niet laat vertalen
de troost van herinnering.

Ds. Guus A.V. Fröberg

________________________________________________________________

MEDITATIEF MOMENT

Het Licht en de lichten

De Gods lamp was bijna uitgedoofd (1 Samuël 3:3)

In het Silo, waar het verhaal van de roeping van Samuël zich afspeelt liet de 
Heer nog maar weinig van zich horen. Beter gezegd: Hij werd nog maar weinig 
gehoord en aan zijn stem werd geen gehoor gegeven. ‘Iedereen deed wat goed 
was in eigen ogen.’ Maar hoe duister ook, hoe uitzichtloos ‘De lamp Gods bleef 
branden’.

Dat is het mooie in Rooms-katholieke 
kerken. Daar brandt altijd een lampje, 
de lamp Gods. Het is een olielampje in 
de buurt van het tabernakel, dat blijft 
branden zolang het Heilig Sacrament 
in het tabernakel aanwezig is. De 
godslamp getuigt van Christus' 
Tegenwoordigheid. Dat brandende 
licht is een hoopvol teken. Wat er ook 
gebeurt, het Licht van God dooft niet 
op deze aarde.

Het is in vele opzichten een chaotische tijd. Wat is de juiste mening? Wat is 
moeten we doen in deze dagen? Wat is waarheid? We worden opgeroepen 



voorzichtig te zijn. Maar daartegenover klinken momenteel ook heel andere 
geluiden. 
We horen van mensen, die al de maatregelen onzin vinden, corona is als een 
griepje. Ze zien er één groot complot in, van machten en krachten die deze 
wereld beheersen. Ze vinden materiaal voor hun denkbeelden op de social 
media. Arjan Lubach liet in zijn televisieprogramma ‘Zondag met Lubach’ 
onovertroffen zien in wat voor een fuik je terecht kunt komen als je toegeeft aan 
deze meningen. Al deze groepjes met hun standpunten, met hun 
gedachtespinsels, met hun agressieve benadering van politici en 
volksvertegenwoordigers zijn de dwaallichten van deze tijd.
Het zijn lichtjes die slechts zichzelf verlichten, het zijn niet meer dan korte 
lontjes. Juist in deze tijden lijken er meer dan ooit te zijn.
Ze zijn niet meer dan rotjes: een knal, een beetje licht en dan weer duisternis, 
een spoor van vernieling, onrust en verwondingen achterlatend.

Daartegenover staat het licht Gods.
Of in onze kerken: De paaskaars. Deze heeft in protestantse kerken over het 
algemeen bijna de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele 
jaar door tijdens de diensten. De Paaskaars blijft branden, wat er ook gebeurt.
Ook in deze tijden.
Het licht van de Paaskaars delen we. We delen het met de doop, in gebeden, 
Taizévieringen, als wij gedenken maar vooral in de Paasnacht, als het Licht van 
de Paaskaars zich deelt over de aanwezigen en daarmee symbolisch deelt over 
de wereld. Het Licht van Christus. De dood heeft niet het laatste woord!
We leven in een onzeker makende tijd, waarin de emoties soms hoog oplopen, 
Het is een wereld met een overvloed aan korte lontjes en dwaallichtjes.
Midden in deze tijd, midden in deze wereld mogen we bidden en vertrouwen op 
een samenleven, een wereld waarin de korte lontjes gedoofd zullen zijn, de 
dwaallichtjes ontmaskerd en verdwenen zijn en de Paaskaars brandt.
Een licht voor de wereld.

‘Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.’

Ds. Guus A.V. Fröberg

________________________________________________________________

VERSLAG VAN EEN HERFSTVAKANTIE

Waar ben je deze herfstvakantie naar toe geweest? 
Herfstvakantie, ondanks de tijden waarin we leven toch een veel gehoord 
gespreksonderwerp.
Ik was op vakantie in het grensgebied van Polen en Tsjechië. Nederland was me 
even veel te druk. Ik had geen behoefte aan filewandelingen door het bos en op 
de heide, noch aan een nazomerzonnetje op een Grieks eiland.
Golden voor die streek in Polen geen beperkingen?
Voor zover ik weet niet.



Je zou kunnen zeggen dat code zwart er gold. Het was er koud, de dagen waren 
kort, het was er mistig en ook modderig. Het was een dorpje waar ’s winters 
maar drie mensen permanent wonen en als snel was de derde er ook niet meer.
Maar de natuur was overweldigend: hazen, reeën, herten en everzwijnen in 
overvloed. Veel roofvogels in de lucht, en ook gewoon kieviten, waar je opeens 
anders naar keek.

Er werd daar veel gejaagd. Weten jullie wat een ‘jachtkansel’ is? Ik nu wel.

Ik was daar met een Poolse gids, met wie ik een jaar geleden ook al een 
fascinerende reis door o.a. Griekenland, Turkije, de Oekraïne, Wit-Rusland, 
Polen, Duitsland en Oostenrijk maakte. Dat was een boeiende en ook 
vermoeiende cultuur-historische reis, die mij in een wereld bracht waarin 
jodendom, christendom en islam elkaar ontmoeten, soms in elkaar overliepen, 
een andere keer met elkaar botsten en soms niet meer te onderscheiden waren. 
Het was een reis die je ontregelde. Ik ontmoette er ene Jacob Frank een 
zelfverklaarde Joodse Messias. Het was een ontmoeting die me niet in mijn 
koude kleren ging zitten.

Deze reis in de herfstvakantie is weer heel anders. Midden in een donkere, harde
natuur las je er regels van de dichter William Blake, zat ik opeens midden in de 

astrologie, waarbij je geboortedag, -tijd en -plaats
van levensbelang leek. Soms had ik ook het idee 
dat ik in een bloedstollende detective terecht was 
gekomen.
En overal was het koud en vochtig. Ondanks die 
ongemakken was het een prachtige reis, in een 
gebied waar nog geen mondkapje werd gedragen.

Ik wil jullie de naam van de gids wel geven. Het is
Olga Tokarczuk.

De naam van de reis die ik nu gemaakt heb is: 
‘Jaag de ploeg over de doden’.



Die andere reis heette: ‘De Jacobsboeken’.
Ik kan ze beide aanraden.
Je hoeft er niet voor de deur uit, behalve dat ene bezoekje met mondkapje, naar 
de lokale boekhandel om de reisbescheiden op te halen.

O ja, de reisorganisatie: De Geus


