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De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door
Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.
Daarnaast willen we voor zondag weer een beperkt aantal mensen - tot een
maximum van dertig – gaan uitnodigen.
Van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren
Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of You Tube te
maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.
Met een hartelijke groet,
ds. Guus A.V. Fröberg
Bij de dienst van Goede Vrijdag
2 april
19.30 uur
Deze dienst lezen we de passie naar Johannes (Joh. 18 en 19) in de vertaling van
de Naardense bijbel. Daarna is er de ‘kruismeditatie’. ‘Het beklag God onder de
mensen’ klinkt, we bidden de gebeden van Goede Vrijdag en we doven de
paaskaars.
Aan de dienst werken een zanggroep uit de cantorij o.l.v. Niec Saarloos en Rob
van Herwaarden zang mee en Guus Korpershoek orgel.
Voorganger is ds. Guus A.V. Fröberg.
Bij de diensten van de Paaswake, paasmorgen en de zondag na Pasen
In deze drie diensten volgen we de Emmaüsgangers. Dit sluit mooi aan bij de
Emmaüswandeling die zaterdag 10 april gemaakt kan worden en bij de nieuwe
paaskaars met de afbeelding van de Emmaüsgangers. (Lucas 24 : 13-35).
Zo kan er een mooi drieluik ontstaan.
Kort:
Zaterdag 3 april 19.30 uur de Paaswake. Thema: teleurgesteld, de terugkeer.
Zondag 4 april, 10.00 uur Paasmorgen. Thema: hét moment, de herkenning.
Zondag 11 april, 10.00 uur de achtste dag van Pasen. Thema: de blijdschap en
de opdracht.
Paaswake
3 april, 19.30 uur
In de Paaswake op deze stille zaterdag beginnen we in stilte, in de duisternis.
Het licht van de paaskaars komt binnen, de meegebrachte huispaaskaarsen, de
kaars van Vaartland worden aangestoken.
Het licht breekt de duisternis.
Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgelofte en belijden
met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven.
Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.
We lezen deze avond Deuteronomium 6 : 4-9, Jesaja 42 :1-9 en Lucas 24 : 1335.
We lopen deze avond mee met de Emmaüsgangers en luisteren naar hun
gesprekken.
Medewerking wordt verleend door een zanggroep uit de cantorij o.l.v. Niec
Saarloos en Hans Treurniet : orgel.
De klok luidt: De Heer is waarlijk opgestaan!

Paasmorgen
zondag 4 april
In deze dienst zijn wij in Emmaüs. We delen de ervaring, de herkenning en de
vreugde aan tafel. Wat een moment moet dat zijn geweest toen hij het brood
brak, het zegende en aan hen uitdeelde, waarop hun ogen geopend werden en
zij hem herkenden. En met dat ze weten wie hij is, is hij verdwenen.
De Heer is wáárlijk opgestaan!
We lezen Lucas 24 : 13-35. Daaraan voorafgaande lezen we Genesis 18 : 1-15.
Aan de dienst werken o.a. Niec Saarloos zang en Guus Korpershoek orgel mee.
De achtste dag van Pasen
zondag 11 april
Met de Emmaüsgangers zijn we vol van wat er gebeurd is, wat ons is
overkomen. De Heer is wáárlijk opgestaan! Dat willen we niet voor ons houden,
dat mogen we niet voor ons houden, dat moeten we delen! Terug naar
Jeruzalem! We kunnen wel dansen!
We lezen Lucas 24 : 13-35 en één van de psalm van de opgang (naar
Jeruzalem), psalm 121.

Wij gedenken
Op dinsdag 16 maart is Jacoba Cornelia Penning in de leeftijd van 73 jaar overleden.
Coby werd geboren in Bemmel, maar groeide op in Elst. Zij leerde Dirk kennen
en trouwden 10 april 1969 in Elst, in Grote Kerk aldaar. Ze verhuisden naar
Vlaardingen vanwege het werk van Dirk. Ze kregen twee dochters. Coby werd
o.a. actief in de Bethelkerk, in de hervormde vrouwengroep.
Later werd zij vrijwilligster in ‘de Groene Luiken’ waar ze tien jaar meehielp, met
o.a. de roosters voor vrijwilligers te maken.
De laatste jaren werden zwaarder voor haar, haar gezondheid ging achteruit.
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vond dinsdag 23 maart plaats in
de Aula van crematorium De Dijk te Maassluis plaats.
Wij zijn in gedachten en gebeden bij Dirk, bij de kinderen Esther en Marjolein
hun gezinnen en familieleden.
Ds. Guus A.V. Fröberg
Sam’s kledingactie
Ook dit jaar is er weer de kledingactie van Sam.
Op zaterdag 17 april kunt u de kleding weer brengen bij
de Bethelkerk. Van 10 tot 12 uur staan er diakenen om
de zakken kleding in ontvangst te nemen.
Dit jaar wordt het geld gegeven aan kinderen die niet
naar school gaan in de Democratische Republiek Congo.
Vooral meisjes worden thuisgehouden omdat er geen
geld is voor school en ook omdat ze op broertjes en
zusjes moeten passen. Ook werken ze vaak al heel jong
op het land. Samen met groepen die daar zijn worden
scholen gerenoveerd en worden er watertappunten en sanitaire voorzieningen
gerealiseerd. Er worden ook schoolmaterialen gekocht en preventiemiddelen om
Covid-19 tegen te gaan.
Namens de diakenen beveel ik deze actie van harte aan.
Cobie Plantinga

Giften
Deze dagen mocht ik een gift van € 20, - ontvangen voor de wijkkas. Waarvoor
onze hartelijke dank.
Een vreugdevolle Pasen
Het is alweer de tweede stille week en de tweede Pasen die we grotendeels
digitaal met elkaar vieren. Het verschil met vorig jaar is dat er nu tijdens de
vieringen een handjevol mensen aanwezig zijn.
Dat is een wereld van verschil met de jaren daarvoor, met het midden gemeente
vieren, zingen, de brood en wijn delen en de vreugde van de opstanding delen
gemeente.
Desalniettemin is het ook dit jaar weer Pasen.
Pasen wordt overal en altijd, in welke omstandigheden ook gevierd.
Daar zullen we ook dit jaar weer – ook thuis - met alle kracht die in ons is
zeggen: ‘de heer is waarlijk opgestaan!’
We wensen iedereen een vreugdevolle Pasen.
We blijven met elkaar verbonden
 Via ‘Onderweg’.
 NIEUW: Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente AmbachtOost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
 Via de appgroep van de Bethelkerk
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.
Ds. Guus A.V. Fröberg

