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Bij de dienst van zondag 19 juni
Deze zondag gaat ds. Neely Kok voor.

Bij de dienst van zondag 26 juni 
Deze zondag gaat pastor Annabell de Jong voor.

Huwelijk Daljinder Singh en Arianne van Rijn
Op zaterdag 2 juli trouwen Daljinder Singh en Arianne van Rijn in de Bethelkerk.
Aanvang van de dienst is 15.30 uur. Glorious Touch zal de viering muzikaal 
ondersteunen.
Ds. Neely Kok is de voorganger.
Wij wensen het bruidspaar een zonovergoten trouwdag en een gezegende 
toekomst.

Verhuisbericht 
Op 15 juni reed de verhuiswagen voor. 
Wij zijn verhuisd van Vlaardingen naar Leiden. 

Ons nieuwe adres is Drususlaan 51, 
2314 BW Leiden. 
tel. 071 3628481 
tel. 06 22524299 (Guus) 
E-mail: guusfroberg@gmail.com (Guus) 
Guus Fröberg en Nelleke Slootweg 

Maar nog niet helemaal weg… 
Guus en Nelleke verhuizen nu wel maar op 3 en 10 juli gaat Guus nog voor in de 
Bethelkerk. Nelleke zal nog lector zijn in de dienst van 10 juli. 
Op vrijdagavond 2 september kan de gemeente dan afscheid nemen. 
De afscheidsdienst, waarin Guus voorgaat en Nelleke de lezingen doet, is op 
zondag 4 september. 
Wat zullen we hen missen! 

Heleen Horsman

 
Dit jaar bestaat de ouderensoos 60 jaar. 
In die jaren is er veel vreugde, verdriet en bemoediging met elkaar gedeeld en is
menig feestje gevierd. 
Het waren fijne en mooie jaren maar aan alles komt een eind. 
DE OUDERENSOOS STOPT. 
Tot aan 28 juni is er nog iedere dinsdagmiddag soos. 
Op 28 JUNI IS ONZE SLOTDAG en zullen we de ouderensoos feestelijk afsluiten. 
De Gastdames. 

Vriendelijke groet, Els Everaarts
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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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