
WIJKBERICHT 16 november 2020 – jrg. 19 nr. 37 + 
Aankondiging Taizégebed

Bij de diensten van zondag 22 november
De laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op deze zondag gedenken we hen die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn 
heengegaan.
Deze zondag zijn er twee diensten.
Eén ‘s ochtends om 10 uur en één ‘s middags om 15.00 uur.
De ochtenddienst is de gedachtenisdienst van de gemeente waarvoor – helaas – 
nog steeds maar dertig mensen kunnen worden uitgenodigd.
In de ochtenddienst noemen we de namen van hen van wie wij het afgelopen 
kerkelijk jaar afscheid namen en we willen hen gedenken en steken een kaars 
aan ter gedachtenis.

’s Middags is er een gedachtenisdienst waarvoor de nabestaanden van de 
overledenen worden uitgenodigd.
In de middagdienst noemen we de namen van hen van wie wij het afgelopen 
kerkelijk jaar afscheid namen en steken we een kaars aan ter gedachtenis. 
Tevens wordt aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van de 
overledene meegegeven. Deze kruisjes hebben niet lang na de datum van 
overlijden een plek gekregen in de stilteruimte van de kerk. Tenslotte ontvangt 
de familie een kaart. 
Na afloop van beide diensten is er voor hen die dit wensen gelegenheid om een 
lichtje ter gedachtenis aan te steken. 

We lezen deze zondag de bekende Psalm 23 en Johannes 10 : 14-16.

Aan beide diensten werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee. Guus Korpershoek
is in beide diensten organist.
Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.

Beide diensten zijn via livestream van Kerkomroep en You Tube te volgen.

Zaterdag 21 november, voorafgaande aan deze diensten is er voor hen die
niet in de gelegenheid zijn om in de diensten een licht ter gedachtenis aan te 
steken gelegenheid om dit in de kerk te doen.
De kerk is van 11.00 uur tot 12.00 uur hiervoor open.

St. Pannekoek
29 November is het (weer) zo ver: 
tijd voor St. Pannekoek. 
Helaas kunnen we niet bij elkaar komen – 
samen genieten van pannenkoeken en een goed
gesprek. 
Kijken wat wel kan en niet wat niet kan willen 
we alsnog samen St. Pannekoek vieren. Dat 
doen we een beetje in de Bethelbijzonderdienst 
waar thema’s als  gastvrijheid en naastenliefde 
centraal staan. Maar dat kunt u thuis ook doen. 



Haal alvast de boodschappen in huis om zondag tijdens of na het kijken van de 
dienst samen met je huisgenoten pannenkoeken te bakken en dan natuurlijk te 
eten. 
In deze bijzondere tijd willen we niet alleen aan ons zelf denken, maar ook aan 
diegenen die de corona-maatregelen zwaar treffen. We gaan de pannenkoekmix 
aan de voedselbank doneren. Wil u mee doen? 
Er is een “pannenkoekmixdropbox” bij de hoofdingang van de kerk. 
U kunt deze tot 24 november afgeven. 

We wensen u nu alvast een vrolijke en gezegende St. Pannekoek. 

Namens het team van de Bethelbijzonderdienst
Annabell de Jong

Bethelkerk in tijden van Corona

Opgeven voor kerkdienst 
Via de kerktijd app, 
of voor wie geen internet heeft per telefoon: 
 Kees Sterrenburg 06-49628284 of
 Trudie Poot 06-38065253
Wij zullen u toevoegen op de lijst. Op het moment dat u aan de beurt bent om 
een kerkdienst bij de wonen wordt u telefonisch door één van ons benaderd.

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 

https://app.kerktijd.nl/member/register/6a1ae9fa-b0fe-4643-98b4-1fdddef323b2
http://www.ambachtoost.nl/
mailto:pastor@ambachtoost.nl
mailto:predikant@ambachtoost.nl


OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
woensdag 25 november
KOFFIEOCHTEND en LUNCH
Derde woensdagochtend van de maand
De Bethelkerk is 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.
Tot ziens!

Volgende keer : woensdag 16 december.

Kaarten
Dit keer op een andere manier. Op uw verzoek kom ik met kaarten naar u toe. 
Kerst- bloemenkaarten. Maar ook van Vlaardingen. En series van de Vlaardingen 
schilderijen van de expositie in de Bethelkerk. Minimum afname is 10 kaarten. 
Na aftrek van de kosten is de meerwaarde voor de Bethelkerk. 

Interesse? 
Stuur een mailtje naar jivandervlies@gmail.com of bel 0614806383.- 
0104712804 en we maken een afspraak. 
Cobie van der Vlies

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

Zondag 22 november
Dienst LZKJ 10.00 uur
Dienst LZKJ 15.00 uur 

Maandag 23 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Dinsdag 24 november
Cantorij 20.15 uur

Woensdag 25 november
Op de koffie bij de dominee 10.30 uur
Lunch 12.00 uur
Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zondag 29 november
Dienst (Bethelbijzonder) 10.00 uur
Taizégebed 19.00 uur 

mailto:cobieplantinga@ambachtoost.nl


Voor deze week en daarna:

'Dans in de morgen'  (Sytze de Vries)

Dan vraagt de morgen
mij ten dans
op witte vleugels
van het Licht.

Ik mag
mijn graf te buiten 
gaan,
gemachtigd
door het Licht,
van nu aan
door de Zon geraakt.

Haar stralen
weven mij een mantel
van ongebroken licht
want God bekleedt mij
met de luister
van Zijn licht.

Ds. Guus A.V. Fröberg

________________________________________________________________

Taizéviering
29 november
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26

De Taizéviering is i.v.m. de coronamaatregelen anders dan anders.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale begeleiding, Ad de Hek, 
Kees Nieuwstraten en Niec Saarloos zingen de liederen van Taizé.
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te 
steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ‘Als alles duister is’.

Thema van de viering is ‘Groeiend licht in donkere tijden’.

We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
 
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

mailto:predikant@ambachtoost.nl

