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Over de diensten met ingang van 6 februari 2022 
Voor de komende diensten kunnen we  - de anderhalve meter norm in stand 
houdend – ruim honderd mensen ontvangen.

Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook 
al bent u gevaccineerd en hebt u de boosterprik gehad! Men kan het virus nog 
steeds doorgeven. 

Deze regels gelden nog steeds: 
– Houd 1½ meter afstand 
– Draag een mondmasker 
– Desinfecteer altijd de handen. 
– Neem uw jas mee de kerkzaal in. 
– Geen handen geven na de dienst. 

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. 
Daartoe ligt er een namenlijst bij de ingang die door leden van de welkomst 
commissie worden bij gehouden.

De diensten gaan via Kerkomroep en YouTube door. 
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te vieren.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Heleen Horsman, scriba. 

Zondag 6 februari
Deze zondag staat Lazarus centraal. Teken van hoop, gelijkenis van het 
Paasverhaal zou je kunnen zeggen.
Het is een verwarrend verhaal over dood en leven.
We lezen Johannes 11: 1-16 en 24-27.
We beginnen de lezingen met Klaagliederen 3: 22-26.

Deze zondag worden een aantal ambtsdragers, leden van de kerkenraad 
herbevestigd. Tot diaken Corrie Vellekoop, Marianne de Wilt, Pieter Vellekoop en 
Wilma van der Heul, tot ouderling: Edith de Lange, tot ouderling-
kerkrentmeester Cees Aleman en Kees Sterrenburg.
Tevens wordt Theo Werner herbevestigd als diaken met bijzondere opdracht, nl. 
‘Afgevaardigde voor de Windwijzer in de Algemene Kerkenraad’.

Zondag 13 februari
Deze zondag gaat pastor Annabell de Jong voor.

https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA/videos
_blank


Zondag 13 februari
17.00 uur
Cantatedienst
In deze dienst staat de cantate 'Nimm, was dein ist, und gehe hin' (BWV 144) 
van Joh. Seb Bach centraal.
Uitvoerenden: Merel van Geest sopraan, Marie Anne Jacobs alt, Arco 
Mandemaker tenor, Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, Arjen 
Leistra orgel, muzikale leiding Bas van Houte.
Voorganger ds. Guus A.V. Fröberg

Afscheid van domineesland 2
Na de eerste avond moesten we onmiddellijk weer stoppen.
We willen de draad weer oppakken.
Deze tweede avond gaat over een actueel, al jaren, moeten we zeggen, al sinds 
het begin van de kerk niet weg te denken thema: apostolair en missionair.
‘Kerk en wereld, kerk en schare’ over de kerk als apostolaire, missionaire 
gemeenschap.
Over de verhouding van de kerkelijke geloofsgemeenschap en de wereld om haar
heen.

Van harte welkom op donderdag 10 februari 20.00 uur
Heb je de eerste avond gemist? Van harte welkom! Laat het mij wel even weten.

Ds. Guus A.V. Fröberg, predikant@ambachtoos.nl.

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
woensdagochtend 16 februari

Iedere derde woensdagochtend van de maand

De Bethelkerk is weer 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.

Iedereen is van harte welkom.
En tot ziens!

Volgende keren: 
– 23  maart (week later i.v.m. verkiezingen), 
– 20 april, 
– 18 mei en 
– 15 juni

Paasplatform
We proberen ons ook weer op de nabije toekomst te richten.
Woensdag 8 februari om 19.30 uur is het ‘paasplatform’. Het overleg over de 
activiteiten en diensten in de veertigdagentijd, stille week en op Pasen.
De wekelijkse avondgebeden in de veertigdagentijden op woensdagavond, te 
beginnen op woensdag 2 maart, aswoensdag beginnen mooi vorm te krijgen, 
evenals de veertigdagenkalender.

mailto:predikant@ambachtoos.nl


Einde actie plakken voor de voedselbank Vlaardingen

Vanaf 1 november 2021 tot 22 
januari 2022 voerde  de 
wijkgemeente Ambacht-Oost 
(Bethelkerk) de actie Plakken voor 
de Voedselbank Vlaardingen.
Bij de supermarkten van Boon en 
MCD kregen klanten bij iedere vijf 
euro aan boodschappen een 
spaarzegel. Voor een volle kaart met
100 zegels kreeg je een gratis 
boodschappen box t.w.v. € 50,00. 

Met groot enthousiasme is iedereen 
aan het plakken gegaan en dit heeft 
uiteindelijk als resultaat gehad dat 
woensdagmiddag 26 januari jl. in de
Bethelkerk door Guus Fröberg 79 
pakketten zijn overhandigd aan 
mevrouw van Witzenburg en de 
heer van Houwelingen van de 
Voedselbank Vlaardingen. 

Na woensdag zijn er nog zegels
ingeleverd genoeg voor 6 boxen.

Ik mag wel stellen dat het een groot
succes is geweest en bedank iedereen
die mee heeft gedaan met het
inleveren en/of plakken van de
zegeltjes voor de Voedselbank.

Jos van den Boogert

WIJKACTIE VOOR DE
VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 6 februari a.s. is er weer
een actie en wij vragen u dan om een
pak pannenkoekenmeel mee te
brengen. Meer pakken mag natuurlijk
ook.  We hopen dat u weer mee wil
doen en het tot een groot succes wil maken.                                                     
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor
mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp 
nodig hebben, of als aanvulling op de pakketten.



Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar 
de kerk te komen kunt u ook langskomen op zaterdag 5 februari tussen 11.30 en
12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is.

Alvast hartelijk bedankt.
Jos van den Boogert, 06-38315155

Oud papier
Op zaterdag 5 februari is er weer de maandelijkse oud papierinzameling aan de 
Goudenregenstraat van 9.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 12 februari staat de 
container aan het Verploegh Chasséplein. 
De papierprijs is vrij hoog, dus wil ik u allen vragen, geef het niet aan Irado mee,
maar breng het papier en karton zoveel mogelijk naar onze eigen containers. 
Dank u wel!

Namens de OPA-mannen,
Kees Brouwer

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. 
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 
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