
WIJKBERICHT 22 augustus 2022 – jrg. 21 nr. 15

Bij de diensten in de Bethelkerk
In de dienst van 28 augustus gaat ds. Lennart van Berkel voor. 
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. 

Op 4 september is de feestelijke afscheidsdienst van ds. Guus Fröberg waar hij 
zelf in voor gaat. 

Bij de dienst van zondag 4 september
Dit wordt de laatste dienst waarin ik afscheid neem van een gemeente. Er volgt 
nu niet na één of twee weken een intrededienst in een andere gemeente.
Vreemd is het wel, je stopt als predikant verbonden aan een gemeente, maar je 
blijft predikant.
Het went nog niet echt, maar dat gaat wel komen.

Wat ga je dan in zo’n dienst zeggen?
Wordt het een terugblik, met gevaar dat je in een soort gemopper ‘vroeger was 
alles beter’ beland? Dat maar niet, daar heeft niemand wat aan.
Wordt het dienst waarin ik mij laat leiden door de titel van een boekje dat in de 
boekenkast van mijn ouders stond: ‘Nu zeg ik alles’, van ex-keizerin Soraya van 
Perzië? Ook dat gaat het niet worden. Ik heb altijd in vrijheid en 
verantwoordelijkheid kunnen zeggen wat de teksten in de Bijbel in gesprek met 
de actualiteit en mijzelf mij aanreikten.

Nee, al enige tijd heb ik voor ogen wat het thema van deze dienst is: ‘Het mag, 
het moet schuren’.
We lezen deze zondag Jesaja 65 : 17-25 ; Lucas 14 : 25-33. Twee teksten, de 
profetentekst zingt van de toekomst, van Jeruzalem, een wereld van vrede en 
recht, de evangelietekst spreekt met een grote, onthutsende nuchterheid over 
het volgen van Jezus. 
Ook lied 737 ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ zal klinken en in de verkondiging 
doorklinken, een nagalm van vele jaren discussie rond één couplet van dit lied.
Ik ben blij dat aan deze dienst de cantorij o.l.v. Niec Saarloos meewerkt en Guus
Korpershoek deze zondag organist is.

Naar ik hoop, tot 4 september.

Ds. Guus A.V. Fröberg

  



Nieuws van de pastor
Velen zijn alweer terug van vakantie, maar nog niet iedereen. De scholen gaan 
weer beginnen en we gaan weer langzaam van start met de kerkelijke 
activiteiten. Voor de wijkgemeente Ambacht-Oost betekend dat dat wij voor het 
eerst een seizoen in gaan zonder eigen predikant. Ik ben blij den dankbaar te 
kunnen zeggen dat wij per 1 september tijdelijk een collega mogen 
verwelkomen. Ds. Yvonne Schoonhoven zal ons in de vacante periode komen 
versterken. Zij zal zich t.z.t. hier voorstellen. 

Pastor Annabell de Jong

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 4 september a.s. hebben we de  actie voor de Voedselbank ook al is 
de vakantie misschien nog niet voor iedereen afgelopen. Bij de ingang van de 
kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om pakken macaronie. 
Meer dan één pak mag natuurlijk ook en is altijd 
welkom.  We hopen dat u weer mee wil doen en het tot
een groot succes wil maken. Er worden momenteel in 
Vlaardingen meer dat 200 pakketten per week 
verstrekt.                                                                 
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling 
voor voedselpakketten en voor mensen die nog niet 
zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend 
hulp nodig hebben.
In het eerste wekend van augustus hebben we 65 
pakken rijst van u mogen ontvangen. Zou het niet heel
fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle pakketten. 

Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen 
hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen is er ook de mogelijkheid 
om zaterdag 3 september tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week 
wanneer er iemand in de kerk aanwezig uw bijdrage af te geven.
Hartelijk dank dat uw mee wilt doen.
Informatie: Jos van den Boogert, 0638315155

Oud Papier
In de maanden juli en augustus waren de containers minder vol, Nu voor de 
meesten de vakantie er weer op zit, verwachten we in september weer wat meer
aan gewicht. Blijf dus vooral uw papier en karton sparen en brengen naar de 
containers.
De containers staan zoals gebruikelijk op za. 3 september aan de 
Goudenregenstraat en op za. 10 september aan het Verploegh Chasséplein. 
De prijs over de maand juli bedroeg: € 146,25 per ton.
Opbrengst over juli Goudenregenstraat: 2,94 ton en Verploegh Chasséplein: 3,74
ton.

Namens de Oud-Papiermannen,
Kees Brouwer



We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave

en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang 
voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te 
lezen.

 Via de website: www.ambachtoost.nl.
 Via Facebook @BethelkerkVld, Twitter @BethelkerkVld 

       
 Via ‘Onderweg’.

Pastor Annabell de Jong

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Maandag 22 augustus
Klussen rond en in de kerk 9.00 - 12:00 uur

Zondag 28 augustus
Dienst – ds. L. van Berkel 
We vieren het Heilig Avondmaal  10.00 uur

Maandag 29 augustus
Klussen rond en in de kerk 9.00 – 12.00 uur

Vrijdag 2 september
De gemeente neemt afscheid van
ds. Guus Fröberg en Nelleke Slootweg 19.00 uur

Zaterdag 3 september  
Oud Papier Goudenregenstraat 9.00 – 12.00 uur

Zondag 4 september
Feestelijke afscheidsdienst van 
ds. Guus Fröberg en Nelleke Slootweg 10.00 uur 

Zaterdag 10 september
Oud Papier Verploegh Chassé 9.00 – 12.00 uur
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