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Bij de dienst van zondag 15 mei
Wie inspireert je?
Wat is je inspiratiebron?
Dat is het thema van deze bijzondere Bethelbijzonderdienst.
Een aantal gasten schuiven aan tafel om onder leiding van Theo Werner in 
gesprek te gaan over dit onderwerp.
De dienst wordt vormgegeven door het Bethelbijzonderteam.
 
Medewerking aan de dienst wordt verleend door Kaya.

Voorganger: ds. Guus Fröberg

Bij de dienst van zondag 22 mei
Deze zondag gaat ds. Gera van der Linden uit Zuidland bij ons voor.

Bij de dienst van Hemelvaartsdag
donderdag 26 mei, aanvang 9.30 uur!
Hemelvaartsdag is altijd een lastige feestdag geweest in de kerk. Pas toen ik 
predikant ten zuiden van het Noordzeekanaal werd, kreeg ik te maken met de 
jaarlijkse viering van Hemelvaartsdag in de kerk. En nu: opeens lijkt deze 
feestdag van de kerk aan gewicht te winnen nu ‘The Passion’ verlengd wordt tot 
aan Hemelvaartsdag. We zijn benieuwd.
Ondertussen komen wij deze ochtend samen in de Bethelkerk voor een 
ochtendgebed met een korte, niet te korte overdenking.
We lezen psalm 121 en Handelingen 1 : 1-11. 
Het slotlied is een waagstuk een prachtige Engelse melodie. ‘Hoe heerlijk hoe, 
hoe heilig’. Maar dit ochtendgebed mag je met vreugde besluiten. Want: ‘We 
leven onder de hemel’.



OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
18 mei
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 keer: 15 juni

Actie voor de Voedselbank
In de maanden juni en juli a.s. zal er geen actie voor de Voedselbank gehouden 
worden.
Het eerste weekend van juni is het Pinksteren en daarna komt de vakantie 
periode.
We gaan op de eerste zondag in augustus weer van start. 
Iedereen een goeie zomerperiode.

Jos van den Boogert

Terugblik op de lentemarkt
We kijken terug op een ‘ouderwets’ gezellige, zonnige voorjaarsmarkt!!
Fijn dat het weer na 2 jaar kon!
Alles zat mee, het weer, er was heel veel ingeleverd en gebakken. En door 
diverse winkeliers waren prijzen voor het rad van avontuur en de loterij 
beschikbaar gesteld. Dank ook aan de verkoopster van Blokker die ons heeft 
geholpen de cadeaus uit te zoeken. 
En wat een D.E bonnen!! Geweldig! We hopen dat u weer gaat sparen voor 
volgende markt
We hebben dit jaar ook assistentie gehad van een paar medewerkers van 
Centrum-West. Een van hen heeft ook voor de plantjes gezorgd. Onze dank 
daarvoor! 
Dank aan alle vrijwilligers, die heel veel gedaan hebben. Ze hebben alles dagen 
van te voren uitgezocht en klaargezet, verkocht, gesjouwd en weer opgeruimd.
Met elkaar en de verkoop van de jam van Ellen hebben we € 3000,- voor 
stichting Spoetnik, hulp aan Oekraïne  bereikt!!
In één woord ‘geweldig’ en naar we hopen tot volgend jaar!!!!

Het Marktteam



Opmerking van de raddraaier!
Het was inderdaad een feest om weer zovelen te zien en te spreken. Het rad 
heeft nog nooit zo snel, zonder onderbreking gedraaid.
Mooiste gehoorde opmerking van een jongen die genoten had van de 
groentesoep van Frouwke: ‘Dit is de lekkerste groentesoep, die ik ooit gegeten 
heb.’
De raddraaier

Tenslotte
Iedereen, teveel om persoonlijk te noemen, die mee heeft geholpen om de 
diensten, de avondgebeden, de activiteiten in de veertigdagentijd, de stille week 
en op Paasmorgen vorm te geven en uit te voeren, heel hartelijk bedankt!

De wijkkerkenraad

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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