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Over de diensten met ingang van 28 november 2021
Weer moeten de coronamaatregelen aangepast worden

Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. 
Ook al bent u gevaccineerd! De vaccins beschermen wel goed tegen ernstige 
covid, maar men kan het virus nog steeds doorgeven.

- U wordt welkom geheten bij de hoofdingang door commissie van 
ontvangst die namen afvinkt op de alfabetische namenlijst. 
Zijingang is alleen voor rolstoelen en dergelijke. 

- Houd 1½ meter afstand. 

- Draag een mondkapje. 
Op de zitplaats mag het kapje weer af.

- Desinfecteer altijd de handen.

- Neem uw jas mee de kerkzaal in. 
Dit voorkomt onnodig heen en weer geloop.

- U mag zelf weten waar u gaat zitten. 
Ga, als het fysiek mogelijk is, ook naar boven. Houd daarbij 1½ meter 
afstand.

- Vanwege het afstand houden moeten de stoelen zo gebruikt worden dat 
er twee stoelen vrij zijn naast bijvoorbeeld een echtpaar of een gezin.
De rijen stoelen moeten om en om gebruikt worden. Voor de duidelijkheid
liggen er, net als op de banken, kaarten met “niet gebruiken”.

- Zowel de zijuitgang als hoofduitgang blijven gehandhaafd als 
uitgang. 
Bij de hoofduitgang kunt u ook uw gaven kwijt in de collectezakken.

- Voorlopig is er geen koffiedrinken na de dienst.
Gebleken is dat het erg moeilijk is om hierbij afstand te houden.

- Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief 
getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt 
aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan 
gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.

We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Heleen Horsman, scriba



Adventszondagen
In de adventstijd volgen we een rooster rondom het kind in de Bijbel.
Vier zondagen rond ‘Mozes in het biezen kistje’, Jozef de meesterdromer, de 
jonge Samuël en David de herder en harpspel.
Het mooie is dat de schilderij groep hierbij schilderijen heeft gemaakt.
De groep die de liturgische schikking verzorgt gaat van deze thema’s ook wat 
moois maken.

Bij de dienst van zondag 19 december
Vierde advent
Deze zondag gaat ds. Neely Kok bij ons voor.

Kerstnachtdienst
Deze dienst horen we vertrouwde teksten. We horen Lucas 2 : 1-20. Het verhaal 
van de geboorte van een kind, dat in barre omstandigheden ter wereld komt, 
bezocht door arme herders en toegezongen door een hemels koor van engelen.
Het is een verhaal vol contrasten, licht en donker, keizer en kind herders en 
hemelmacht, stad en land, stilte en hemels gezang.
Het is een spannend, blijvend actueel verhaal.
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Omdat we bij elkaar komen voor de kerstnachtdienst om 16.30 uur.
De dienst wordt uitgezonden om 22.00 uur, het tijdstip dat we in andere tijden 
de kerstnacht zouden vieren.
Aan de dienst werken o.a. mee de cantorij o.l.v. Niec Saarloos, fluitiste Anita 
Delfos en organist Edwin Vooijs.

Voor de aanwezigheid in de dienst hanteren we ons uitnodigingssysteem.

Bij de kerstnachtcollecte voor de Stichting Project Nest 
Ik ben ambassadeur voor de Stichting Project Nest. 

Stichting Project Nest is een stichting, die kansarme
kinderen in Nepal een kans geeft om een menswaardig
bestaan op te bouwen. In Nepal is veel armoede en weinig
vooruitzichten voor de mensen die daar leven. Om dat te
doorbreken richten wij ons op de bevordering van zelfredzaamheid van gezinnen 
en willen 
wij de kinderen een toekomst bieden door de focus te leggen op:  

 Bescherming (een goed dak boven hun hoofd en goede voeding)
 Educatie (zorgen dat ze naar school kunnen en een fatsoenlijke opleiding 

krijgen)
 Gezondheid (zorgen dat er de juiste middelen en medicijnen zijn voor een 

goede gezondheid)

In de kerstnachtdienst zal hier extra aandacht voor worden gevraagd.
    
U kunt meer informatie krijgen op onze website www.projectnest.org. 
Onze bankrekening is IBAN: NL03 INGB 0009 6752 31

Leo van der Hoest

https://www.projectnest.org/


Kerstmorgendienst
Je ziet ze in bijna elke kerststal staan. Op héél veel schilderijen van de kerststal 
staan ze afgebeeld. Ze horen er echt bij en toch komen ze in het evangelie, dat 
vertelt van de geboorte van Jezus, niet voor. Vanochtend staan ze centraal in 
onze dienst: het schorriemorrie.
Waarom ze, hoewel ze niet in het ‘kerstevangelie’ staan er toch bij horen: het 
schorriemorrie!
We lezen Jesaja 62 : 10-12 en Lucas 2 : 1-20.

We hopen dat – ondanks alles - het kerstspel dit jaar een 
improvisatietoneelstuk zijn, dat we samen met de kinderen die kerstmorgen 
komen en mee willen doen opvoeren. Wij zullen voor kleding zorgen.
Heb je nog vragen of opmerkingen laat het horen.
Willy van Bree: lbree@chello.nl - 0104744636 of 06 20402172 (app).

Voor de aanwezigheid in de dienst hanteren we ons uitnodigingssysteem.

Zondag 26 december
Deze zondag komen we bij elkaar in een ochtendgebed. 
We zitten nog midden in het kerstfeest, het feest van sfeer en gezelligheid, maar
ook vrede en aandacht voor het kleine onaanzienlijke kind in de stal.
Maar het gewone, harde leven is weer volop aanwezig.
Jozef en Maria moeten vluchten.
We lezen Matteüs 2 : 13-15 en Jeremia 31 : 10-17.

Vrijdag 31 december 
Oudejaarsavondgebed
Het moest er een keer van komen: Psalm 90. De psalmen die bij velen thuis op 
oudejaarsavond werd gelezen. 
We lezen en luisteren naar de psalm ook in de herdichting van Huub Oosterhuis.
We komen bij elkaar voor het oudejaarsavondgebed om 16.30 uur.
De dienst wordt uitgezonden om 19.30 uur, het tijdstip dat we in andere tijden 
bij elkaar zouden komen voor het oudejaarsavondgebed.

Zondag 2 januari
We lezen Jesaja 11 : 1-10 en Matteüs 2 : 1-12.
Om het jaar wat anders te beginnen luisteren we naar ‘het verhaal van de vierde 
wijze.’
Soms heb je een lange omweg nodig om je doel te bereiken.
Koffiedrinken en elkaar alle goeds voor het nieuw jaar wensen voorafgaande aan 
de dienst kan niet plaatsvinden.
De dienst begint om 10.00 uur!

Kerststallenexpositie
De kerststallen staat weer uitnodigend geëtaleerd. Het is een feest om te kijken 
naar al die mooie kerstgroepen uit alle delen van de wereld.
Tot begin januari in de glazen zaal. 
Je kunt ze het beste buiten bekijken!

De kerststallenexpositiecommissie, 
Nelleke Slootweg en Siep Sterrenburg

mailto:lbree@chello.nl


Wij gedenken Cornelia van der Knoop-Bagchus 
Op woensdag 24 november is op de leeftijd van 83 jaar Cornelia van der Knoop –
Bagchus overleden. 
Corrie werd 2 april 1938 in Vlaardingen geboren. Corrie ontmoette Jan en met 
hem trouwde ze 29 mei 1957. Ze kregen twee zonen Jan jr. en Martin. Vele jaren
waren ze gelukkig met elkaar, meer dan 60 jaar in hun woning in de Eikestraat. 
Iedereen hield van haar. Corrie was echt een mensen-mens. Ze genoot ervan als
ze bij mensen was, als mensen langskwamen. Dat maakte het ook zo moeilijk 
toen tijdens perioden van de coronatijd en ook ten gevolge van de kuren die ze 
onderging, ze zo weinig mensen zag. Ieder moest voorzichtig zijn, maar bovenal 
wilde iedereen voorzichtig naar Corrie toe zijn. Maar ze miste al die contacten, 
die ontmoetingen, die omhelzingen en knuffels hartstochtelijk. 
Corrie was een ook doener. Ook in de kerk wist ze van aanpakken. 
Maandag hielp ‘kleine Corrie’ met schoonmaken, zondags hielp ze met het 
koffieschenken. 
Begin 2019 werd bij Corrie kanker ontdekt. Zij ging de zware weg van 
chemokuren. Daarnaast begon de dementie. Al die jaren werd zij met grote 
liefde en in grote trouw door Jan verzorgd tot zij plotseling overleed. 
De afscheidsdienst was dinsdag 30 november in de Bethelkerk, waarna de 
begrafenis plaatsvond op begraafplaats Holy. 
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Jan van der Knoop, Jan van der Knoop
jr, Martin en Nel van der Knoop en de kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Ds. Guus A.V. Fröberg

Wij gedenken Abraham Gerrit Johannes van Klaveren
Op maandag 29 november is de leeftijd van 76 jaar Abraham Gerrit Johannes 
van Klaveren overleden. Bram verhuisde op zijn twaalfde van Katwijk-Binnen 
naar Vlaardingen. Hij trouwde met Nelie en zijn kregen vier kinderen. Hij hield 
van Nelie, van zijn vier kinderen, was gelukkig met hen, trots op zorgzaam, 
misschien soms overbezorgd naar zijn kinderen toe.
Hij hield van zijn werk als kraandrijver tot hij met vervroegd pensioen moest.
Hij hield van zijn hobby: het munten verzamelen. Hij genoot van het leven, van 
de vakanties met het gezin , bijvoorbeeld op Vlieland. De vuurtoren was voor 
hem een baken. 
In de kerk heeft hij verschillende taken gehad, w.o. ouderling.
Ruim tien jaar geleden werd bij Bram Alzeimer ontdekt. Opname in het 
Zonnehuis en Even volgde. Een zware tijd voor heel het gezin van Klaveren.
Maar er bleef een houvast, een zekerheid. Om de woorden van het mooie gedicht
dat Nelie las te gebruiken
‘In mijn storm in mij, zocht ik een baken, een vuur, een toren,
een koers voor zwaar getij.’
De dankdienst voor het leven van Bram van Klaveren was dinsdag 6 december in
de Bethelkerk, waarna de begrafenis plaatsvond op begraafplaats Emaus. 
Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Nelie, de kinderen Nelie, Hans, Kees 
en Margreet, hun partners en kinderen.
Ds. Guus A.V. Fröberg

Wij gedenken Dirk Paulus Penning
Dinsdag 30 november is Dirk Paulus Penning overleden, maar acht maanden na 
dat hij afscheid moest nemen van zijn vrouw Coby. Coby en Dick kregen samen 
twee dochters, Esther en Marjolein. Na een omscholing van verzekeringen naar 
docent geschiedenis, economie en maatschappijleer was hij in zijn element voor 
de klas. Toen Coby fulltime werkte werd Dick fulltime huisman, nogal 
ongebruikelijk voor die tijd. Hij hield van koken, en een goed feest met elkaar. 



Op Dick kon je rekenen, hij stond altijd voor iedereen klaar. Dat deed hij dan ook
in zijn vele verschillende activiteiten als vrijwilliger. 
Ook al was hij na de oorlog geboren, in april 1947, had de oorlog nog steeds 
grote invloed op zijn leven. Iedereen die het wilde horen vertelde hij over zijn 
eigen vader die in het verzet bij de Geuzen was. Het verlies van zijn eigen 
moeder op jonge leeftijd trof hem zwaar en droeg hij met zich mee. 
Hij miste Coby, die in maart dit jaar overleed en was nog bij de dienst waar we 
haar hebben herdacht. Dick was een man met een rotsvast geloof. Hier putte hij 
kracht en troost uit. In de afscheidsdienst van dinsdag 7 december lazen we uit 
Psalm 73: “Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn 
bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd”

We wensen Dick Pennings familie en vrienden Gods troost toe in de komende 
tijd. 

Annabell de Jong, pastor Bethelkerk

We blijven plakken voor de Vlaardingse Voedselbank
Boon Supermarkt en MCD geven zegeltjes bij de boodschappen. Bij elke vijf 
euro ontvang je een zegeltje. Met een volle kaart met deze zegeltjes kan je 
sparen voor een boodschappenpakket. Wij willen ze graag collectief sparen zodat
we zoveel mogelijk pakketten aan de Voedselbank kunnen geven.
Pepijn de “motor” achter de knuffelactie, wil ons daar graag bij helpen. U kunt de
losse zegeltjes inleveren in de Bethelkerk of bij Pepijn.
Helpt u mee ?
Alvast bedankt.

Jos v.d. Boogert

Oud papier
De oud-papiercontainers staan op 8 januari 2022, zowel aan de 
Goudenregenstraat als aan het Verploegh Chasséplein.
Breng uw oud papier en karton op deze zaterdag naar één van onze containers. 
Het papier is nu veel geld waard, dus een goede reden om het voor 
Wijkgemeente Ambacht-Oost te sparen!
De OPA’s nemen het weer graag van u in ontvangst.
Opbrengsten van oktober en november zijn: 
Goudenregenstraat – 4.040 kg á € 118,50 p. ton en 4.620 kg á € 115,00 p. ton.
Opbrengsten oktober en november: 
Verploegh Chasséplein - 3.040 kg á € 118,50 p. ton en 4.420 kg á € 115,00 p. 
ton.

De OPA’s
Kees, Leen en Arie

Met vrede gegroet en gezegend met Licht!
Met deze oude woorden wensen we iedereen - ondanks alles – een paar goede 
feestdagen en een gezegend nieuw jaar!

ds. Guus Fröberg en pastor Annabell de Jong

We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. 

Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

mailto:scriba@ambachtoost.nl


Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de 
ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te 
ontvangen en te lezen.

 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 ‘Onderweg’.
 Via de website: www.ambachtoost.nl
 Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg 

http://www.ambachtoost.nl/
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