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Over de diensten vanaf 27 februari
 
Iedereen is welkom! 
Maar kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt.
Ook al bent u gevaccineerd en heeft u de boosterprik gehad. Men kan het virus
nog steeds doorgeven. 
Bij binnenkomst in de kerk wordt u niet meer geregistreerd.

Desinfecteer altijd de handen. 
Bij het zich verplaatsen in de kerk, mondkapje dragen
U mag zelf weten waar u gaat zitten, maar dan wel op de stoelen en de bank 
rechts achter (vanaf het liturgisch centrum gezien) of op de banken boven. 

We verzoeken u wel voorlopig één stoel vrij te houden naast bijvoorbeeld een 
echtpaar of een gezin. Zo houden we nog er toch nog enige afstand. 
Wilt u meer afstand bewaren dan kunt u plaatsnemen op de bank links achter 
(vanaf het liturgisch centrum gezien). Er zijn kussens beschikbaar.

We gaan weer koffiedrinken na de dienst
Wilt u koffiedrinken na de dienst? Dan wel graag zittend! We willen nog even
zo min mogelijk beweging. U kunt een kopje koffie halen in de Glazen zaal of in
de Grote zaal. Koffiedrinken kan ook in de ‘Hoge Zaal’ als men wat meer 
afstand wil bewaren. 

We doen een dringend beroep op u voorzichtig te zijn, voor uzelf maar 
zeker voor anderen. Geef elkaar ruimte!
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.

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. 

Bij de veertigdagentijd
De zondagen daarin hebben allemaal namen gekregen. We zullen ze op weg naar
Pasen tegenkomen. Het zijn stadia op de leerweg, oases in de woestijn. Het is 
een afwisseling van hoogte- en dieptepunten, van licht en donker. 
Het is niet slechts lijdensweg. Dwars door de duisternis zijn lichtpunten te zien, 
zijn er hoogtepunten.
Het is de weg waarin Jezus dwars door de dood heen naar de Opstanding gaat, 
waarop wij de weg gaan naar het feest van de Opstanding. Van zondag tot 
zondag worden de tegenstellingen groter en feller. Aan de grens van het 
beloofde land zegt Mozes tegen het volk: ‘Het leven en de dood houd ik u voor, 



de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, 
door de HEER, uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te 
hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het 
land.’ (Deut. 30:19,20)
Zo worden wij in deze tijd nadrukkelijker dan anders voor de vraag gesteld: 
waarvoor kies jij, waardoor laten wij ons leiden, hoe leef jij? 

Bij de dienst van zondag 6 maart
Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd.
Deze zondag heeft in de traditie van de kerk de naam ‘Invocabit’ naar de 
woorden van psalm 91 ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de 
benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot eer brengen.’ (Psalm 
91:15). Het is een zondag aan het begin van de veertigdagentijd die duidelijk 
markeert dat aan de aardse verleidingen weerstand moet worden geboden 
d.m.v. vasten, bidden en leren
We lezen deze zondag Lucas 4 : 1-13.
Een bekende tekst op de eerste zondag van de vastentijd. Aan het begin van de 
Veertigdagentijd lopen we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de
woestijn in en lezen we hoe Hij door Zijn tegenspeler wordt uitgedaagd. Drie 
beproevingen: een steen die brood kan worden, de macht over de wereld in
handen kunnen krijgen en God uitdagen door van de tempel te springen. Tot drie
keer toe gaat Jezus niet in op de vraag, maar wijst Hij op wat er geschreven en
gezegd is. De hoofdboodschap: een leven met God betekent dat je niet altijd de 
makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in de voortdurende – niet altijd 
gemakkelijke – ontmoeting met hem probeert te leven.
God is God en de aanbidding komt alleen 
Daarnaast lezen we Deuteronomium 5 : 6-21, de tien woorden.

Bij de dienst van zondag 13 maart
Dit is de tweede zondag van de veertigdagentijd
Deze zondag gaat ds. Neely Kok uit Amsterdam bij ons voor.

Wij gedenken Maria Johanna Chevalking-Lewis
Op 12 februari is Maria Johanna Chevalking-Lewis overleden op 93-jarige leeftijd.
Zij woonde op de Parkweg. Vrijdag is ze begraven op de begraafplaats Emaus.
In de dienst eraan voorafgaand lazen we Matteüs 14-13-21, het verhaal dat 
Jezus het brood breekt en het de leerlingen laat uitdelen en dat er genoeg is voor
de grote menigte mensen, ja dat er overblijft voor iedereen. We hebben dat 
verbonden 
- enerzijds met de oorlogstijd toen ze als jong meisje woonde in Rotterdam en 
alleen maar er aan kon denken hoe ze aan eten kon komen,
- anderzijds met de slofjes die ze in grote getale gebreid heeft en aan iedereen 
uitdeelde. Een grenzeloos gevend leven, zo kan haar leven getekend worden, 
allereerst “voor pa en de kinderen”, maar met een grote gastvrijheid voor 
iedereen die aan kwam lopen, zelfs voor de poes van de buren. Onze gedachten 
gaan uit naar haar man Ed, met wie ze 62 jaar getrouwd is geweest, haar 
kinderen en kleinkinderen.

Ellen Haas



Naar aanleiding van de dienst van 27 februari

In en na de dienst stonden we stil bij de inval van Rusland in Oekraïne. 
Na de dienst luisterden we naar de woorden van Ben van Dorp. Hij vertelde over 
zijn contact in deze dagen met Oleg Boiko. We luisterden staande naar volkslied 
van de Oekraïne dat op het orgel werd gespeeld en ieder dit dat wilde kon een 
kaarsje branden ter gedachtenis aan de slachtoffers van de inval.
De wereld is donderdagnacht de 24e veranderd.
Wat de gevolgen voor allereerst de bevolking van Oekraïne en in tweede 
instantie voor ons is weten. we niet.
In vrees en beven hopen en bidden we.

GAVF

Bericht van Oleg Boiko 
Beste mensen van de kerk in Vlaardingen,

Mijn familie en ik vinden het heel mooi de aandacht die 
jullie kerk aan Oekraïne en aan mijn familie geeft. Wij zijn 

daar heel dankbaar voor. Het doet ons goed en geeft ons moed en optimisme. Bij
schrijven van deze regels was het rustig in mijn dorp. Ik weet niet hoe het is als 
jullie dit lezen. Elke dag anders en steeds ernstiger.
Wij hebben vertrouwen. Slava Ukraini (glorie aan Oekraïne)!

Oleg Boiko en familie (Zaliztsi, Oekraïne)



Op weg naar Pasen

Avondgebeden veertigdagentijd

Alle woensdagen van de veertigdagentijd is er een avondgebed in de Bethelkerk.
Aanvang 19.30.

Thema van de avondgebeden is: ‘Genoeg’.

Ook mee te vieren via: Kerkomroe  p.nl   en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen.

Bij de uitgang staat de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de 
veertigdagentijd.

Woensdag 9 maart
Thema: ‘Uw woord is mij genoeg’ 
De hoofdman van Kapernaüm, Matteüs 8: 5-13
Over de kracht van het woord.
Soms moeten er ook in de kerk krachtige woorden
gesproken worden.
‘Neen’, “Nein’, ‘het is genoeg’, ‘tot hier en niet
verder’, ‘Dit is vloeken met de Bijbelse boodschap’.
Een avondgebed in de Geuzenmaand!

Liturg: ds. Guus Fröberg
Orgel: Piet George Klootwijk
Schilderijen van het schildercollctief.

Woensdag 16 maart
Thema: ‘de regel van het randje’
Barmhartigheid, Joods oogstlied en 3 liederen, Ruth 2: 1-18

Liturg: Rob van Herwaarden
Zang: Kees Nieuwstraten
Orgel:  Edwin Vooijs

’t Boek Ruth is één van de vijf Feestrollen 
(Megilot) in de Hebreeuwse Bijbel en werd in de 
synagoge voorgelezen op Sjavoeot, het 
Wekenfeest, een meester-novelle van Hebreeuwse
vertelkunst. Hoofdpersoon Ruth, een Moabitische vrouw, is
een toonbeeld van trouw, solidariteit (‘Uw volk is mijn volk
en uw God is mijn God’ zegt ze tegen haar schoonmoeder)
maar ook van moed en zelfstandigheid, niet in het verleden
blijven hangen maar steeds nieuwe wegen durven gaan. En
ze is ook een vrouw die zich durft toevertrouwen aan een ander en de Ander. 
Eén van de thema’s in deze novelle is de uitleg van één van de regels uit de wet 
van Mozes, de ‘regel van het randje’, een sociale wet, de verplichting voor familie
tegenover in armoede vervallen familieleden om aren te mogen rapen aan de 
rand van je akker. 

Nu krijgen mensen een uitkering, maar daar wordt niet altijd positief over 
gesproken. Bij het aren rapen werden armen geactiveerd iets te doen maar 

https://www.youtube.com/channel/UCrM8rpTMX5ksGINCwJmmeYA/videos
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171


werden niet overvraagd. En door het delen van de oogst bleek dat er genoeg 
was voor iedereen. Ook voor mensen aan de rand van de samenleving.

(Huis)Paaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. 
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 15 april zal worden aangestoken 
is de kaars C met de afbeelding van brood (korenaar) en wijn (kelk). 

De te bestellen huispaaskaarsen zijn:

         A    B C      D E     F

De andere kaarsen zijn A Emmaüsgangers, B De Levensboom, D Nieuw begin, E 
Chi-Rho kruis en F Vredesduif.
Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca 
kaarsen: https://boca.nl/boca-kaarsen-paascatalogus
De huispaaskaarsen zijn tot woensdag 9 maart te bestellen via de intekenlijst in 
de kerk en bij de koster Frouwke Vermaat: frouwkevermaat@ambachtoost.nl.

*******
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 6 maart a.s. is er weer een actie en wij 
vragen u dan om blikjes vis bijvoorbeeld tonijn mee 
te brengen. Meer blikjes 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.



Op zondag 6 februari j.l. kregen we 80 pakken pannenkoekmeel . Namens de 
Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar 
de kerk te komen kunt u ook langskomen op zaterdag 5 maart 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

Jamverkoop
Vanaf a.s. zondag 6 maart kunt u iedere eerst zondag van de maand na de 
dienst weer jam kopen. Overigens blijft het ook mogelijk om via mail of telefoon 
jam te bestellen, die we dan komen bezorgen. Dat wordt wegens succes 
verlengd.
Kees en Ellen Haas, ellenkees.haas@hetnet.nl – tel: 4358606

Ouderensoos
De ouderensoos is dinsdag 1 maart weer gestart.
Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur.

Wees welkom,
Els Everaarts

‘Stille’ film met orgelbegeleiding ‘The Phantom of the Opera’
Op zaterdag 19 maart wordt om 15.00 uur in de Bethelkerk in Vlaardingen de 
zwart-wit film ‘The Phantom of the Opera’ uit 1925 vertoond.  Deze 
‘stomme’ film, tegenwoordig ook wel ‘stille’ film genoemd, die ongeveer 
anderhalf duurt, wordt muzikaal begeleid door de bekende Rotterdamse stads- 
en Doelenorgel organist Geert Bierling. Het begeleiden van ‘stomme’ of ‘stille’ 
(zoals ze tegenwoordig genoemd worden) films, is één van zijn specialiteiten. 

Deze filmmiddag is een co-productie van De Windwijzer en protestantse 
wijkgemeente Ambacht-Oost. Zij bieden u de gelegenheid om een unieke 
vertoning van deze mooie oude zwart-wit film met instrumentale begeleiding te 
zien. 

De film vertelt het verhaal van een gemaskerde figuur die in de donkere kelders 
van het Parijse operagebouw woont, en angst inboezemt op iedereen die er 
komt. Hij wordt waanzinnig verliefd op een onschuldige, jonge zangeres, 
Christine, en wijdt al zijn tijd aan haar om een grote ster van haar te maken. 
U kunt zich voor de film aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl. 
Toegang: € 7,50 incl. thee- of koffie. De Bethelkerk bevindt zich aan de 
Burgemeester Verkadesingel 26 in Vlaardingen. De kerk is geopend vanaf 14.30 u.

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.

mailto:scriba@ambachtoost.nl
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 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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