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Bij de dienst van Goede Vrijdag
15 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 werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee. Guus 
Korpershoek is organist
Voorganger is ds. Guus A.V. Fröberg.

Bij de dienst van Stille Zaterdag
16 april, 22.00 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.
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. 
En dan is het Pasen. De klok luidt ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Voorgangers : ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.
We lezen deze avond Genesis 8: 13-22, Jozua 3: 14- 4: 7, 1 Koningen 19: 8-15, 
Jesaja 55: 1-11 en Marcus 16 : 1-9. 

We nodigen iedereen van harte uit een huispaaskaars of zijn of haar doopkaars 
aan te steken aan de nieuwe paaskaars. 

Na afloop hiervan wordt u van harte uitgenodigd om met paasbrood
en een glas sap van de druiven (gegist of ongegist) het feest van de opstanding 
te vieren.

Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. Niec Saarloos en Edwin Vooijs
orgel.

Bij de dienst van Pasen
Zondag 17 april
We vieren deze zondag Pasen, het feest van de opstanding, van het nieuwe 
begin. De startzondag van de kerk.
Het feest om te herademen.
We moeten weer opnieuw beginnen, onszelf opnieuw uitvinden. Op Pasen mogen
vieren dat alles weer op zijn plek zal komen als volk van God. Been aan been, 
schouder aan schedel aan schouder, weer vlees op de botten. We mogen en we 
kunnen er weer voor gaan. Maar we hebben wel wat meer dan onszelf nodig.
De eerste lezing is Ezechiël 37 : 1-10, de evangelielezing is Johannes 20 : 1-18
Samen zingen 9.45 uur, 10.00 uur dienst.
Met medewerking van de zanggroep Jun en Guus Korpershoek orgel.

Kinder-Paas-ontbijt in de Bethelkerk! 
1e Paasdag 17 april
9:15 samen ontbijten met kinderen met of zonder ouders.



Later inhaken kan ook.
De dienst m.m.v zanggroep Jun begint om 10.00 uur. Vanaf 9.45 zingen we 
paasliederen.
Tijdens de dienst doen we samen met de kinderen een spel rondom Pasen en 
leren een Paasliedje. Dat lied zingen de kinderen dan aan het einde van de dienst
in de kerk.
Na afloop van de kerkdienst mogen de kinderen paaseieren zoeken (bij mooi 
weer in de tuin rond om de kerk) 
Iedereen is welkom – aanmelden voor het paasontbijt graag bij Willy van Bree: 
lbree@chello.nl

Bij de dienst van zondag 24 april
Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen bij ons voor.

Bedankt
Lieve mensen,
De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte van onze Ineke en na haar 
overlijden geven ons een warm gevoel van verbondenheid. We zijn verdrietig om
haar heengaan maar ook
heel dankbaar voor de laatste zes weken samen met haar. Ook zij was daar heel 
dankbaar voor en het hielp haar pijn en lijden zonder klagen te verdragen. 
Gedurende een groot deel van haar leven hadden wij veel zorgen om haar. Wij 
zijn dankbaar dat er ook toen mensen waren die met haar en met ons 
meeleefden!

Mede namens Mar en mijn kinderen een hartelijke groet,
Jaap van Duijvenbooden

OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
Woensdagochtend 20 april

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 keren: 18 mei en 15 juni.

LENTEMARKT   23 APRIL 2022   10 -14 uur!

Ambacht-Oost organiseert – dit jaar samen met mensen van Centrum-West - 
weer de  jaarlijkse ‘ROMMEL’-, BOEKEN- en PLANTJES markt! 
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Daarnaast kunt u genieten van kop koffie/thee met wat lekkers, of soep, broodje
of een tosti.
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!
De opbrengst gaat naar SPOETNIK...voor plaatselijke opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne. 

Wil je HELPEN met de MARKT?
Klaarzetten......opruimen....gezellig de hele dag?
Of iets LEKKERS voor bij de koffie bakken.?
Alle hulp is welkom!
Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne  j.wilt1@chello.nl
Ook het inleveren van bijv. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie! 

Inleveren voor div. (geen meubels) voor de markt....
– Dinsdag  19  april  14-16 uur
– Woensdag 20 april 14-16 en 19-20 uur, 
– Donderdag  21 april 10-12 en 14-16 uur
– Vrijdag 22  april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer en een goeie opbrengst en veel 
gezelligheid!!

Opbrengst 40-dagenkalender
De opbrengst van de 40-dagen kalender is € 354,- en is naar de vastenpot         
gegaan. Bijna alle 190 exemplaren zijn verkocht.
Dank voor alle gemeenteleden die hieraan hebben meegewerkt.
De oplossing van de puzzel is: “als we samen delen dan is er genoeg voor 
iedereen”.

Kees Nieuwstraten

Van een lezer van de veertigdagenkalender
Eén pagina per dag is genoeg!



De veertigdagenkalender gaat naar een einde, ofwel naar het begin: Pasen. 
Ik heb me moeten en kunnen bedwingen om niet onmiddellijk bij ontvangst alle 
ingezonden stukjes te gaan lezen. Ik ben ieder jaar weer vol bewondering over 
de stukje die geschreven worden. Ook dit jaar weer. Wat een creativiteit, wat 
een wijsheid, wat een humor klinkt er door in de stukjes. Maar ook een reflectie 
op Bijbelteksten en het geloof. In de aanloop naar de kalender leek het thema 
‘genoeg’ misschien best lastig maar het leverde toch een aantal mooie pagina’s 
voor de kalender op.
Kees Nieuwstraten als coördinator, heel hartelijk bedankt, het reproteam, in 
bijzonder Trudie Poot bedankt voor het maken van de kalender tot een fraaie 
uitgave.
Een bijzonder woord van dank aan Rob van Herwaarden die voor elke dag een 
puzzel – voor jong en oud - wist te maken.

ds. Guus A.V. Fröberg

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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