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Diensten in de Bethelkerk: 

11 september
In de dienst van 11 september gaat ds. E. de Jong uit
Simonshaven voor. 

18 september
Met de dienst van 18 september starten wij de
vredesweek. Het is een oecumenische dienst in de
Lucaskerk en begint om 9:30 uur. 
Aan deze dienst werkt de cantorij van de Bethelkerk 
mee en gaan pastoor H. Egging en pastor A. de Jong
voor.

Wij gedenken
Op maandag 15 augustus 2022 is overleden Adriaan (Ad) Baauw in de leeftijd van 89
jaar.
Ad was vele jaren actief in het kerkenwerk, hij was, met zijn bouwkundige 
achtergrond, opzichter van de Oosterkerk en lid van het eerste uur in de 
klussengroep daar.
Daarnaast is hij ouderling en later ook diaken geweest.
Ook bij de laatste verbouwing van de grote zaal hier, in 2009 was Ad nog zeer actief 
aanwezig.
Een groot verdriet in het leven van Ad, het plotselinge overlijden van zijn vrouw 
Corrie in 2003, gaf hem veel zorg en ontnam hem zijn levenslust. De laatste jaren 
woonde hij in de flat Plein 40-45 totdat ook dat niet meer ging.
De afscheidsdienst heeft afgelopen maandag hier in de kerk plaats gevonden, waarna
de begrafenis op Holy plaatsvond.
We bidden de kinderen, kleinkinderen en allen die verder moeten leven met het 
gemis van Adriaan Baauw, de kracht toe en wensen dat de Liefde die hij gaf op zijn 
manier voortleeft in hun leven.

Loes Hössen

Wij gedenken
Wij gedenken mevrouw Elisabeth Vink - van Vliet. Zij is geboren op 12-6-1935 te 
Vlaardingen en is 67 jaar getrouwd geweest met Jan Vink. Samen hebben zij 3 
kinderen gekregen, en genoten zij van 5 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Ze 
is 87 jaar geworden. 
Samen hadden Bep en Jan een goed leven. Als Jan op de voetbal was, genoot Bep 
van zingen in de vereniging. Ze waren beiden echte familiemensen. 
Na het overlijden van haar echtgenoot in 2019 moest ze haar weg alleen vinden. Zij 
vond weer plezier in het leven door de soos in de Bethelkerk. Dat was haar uitje, 
daar keek ze iedere week naar uit.
Ze was een lieve zorgzame echtgenote, moeder en oma en zal ook erg gemist gaan 
worden.
Ze is afgelopen vrijdag in besloten kring cremeert. Dat was haar laatste wens. 
Op de kaart staat: “Haar liefde voor de dingen die het leven mooi maken heeft ze 
aan ons doorgegeven.” We wensen haar familie dat ze hier in ook troost mogen 
vinden en mooie herinneringen blijven delen. 



Pastor Annabell de Jong 

Kinderoppas
Voor Corona was er in de Bethelkerk elke zondag kinderoppas.
In Coronatijd kwamen er geen kindjes en geen kinderoppas meer.
Nu het weer kan willen we ouders de gelegenheid bieden hun kinderen naar de oppas
te brengen tijdens de zondagsdienst. 
Vier mensen (grotendeels uit de kerkenraad) hebben zich in de maanden vóór de 
vakantie beschikbaar gesteld om volgens een rooster als oppas te fungeren. 
Nu de vakanties voorbij zijn willen we dit weer oppakken.
U begrijpt dat het aantal van vier oppassers niet genoeg is, daarom deze vraag aan 
u: wie kan en wil ook meedraaien als kinderoppas? Hoe meer mensen hoe minder 
vaak u aan de beurt bent.
Is het misschien mogelijk voor ouders van jonge kinderen om dit met en voor elkaar 
te doen? Want op uw kinderen wordt gepast en u past op andermans kinderen.
Graag hoor ik van u.
Gelukkig is er oppas tijdens de afscheidsdienst van Guus Fröberg en Nelleke 
Slootweg op 4 september, dat maakt het misschien makkelijker om bij het afscheid 
te zijn.
Kim en Ilja, alvast bedankt!

Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Afscheid ds. G. Fröberg

Het was een feestelijk afscheid! Vrijdag avond begon met een persoonlijke 
voorstelling van Kees Posthumus. 

Links: Een foto van de intrededienst in de toenmalige Oosterkerk 

Aansluitend waren er diverse bijdrages van gemeenteleden. Het was een avond vol 
muziek, poëzie en humor. 





Zondag 4 september was dan echt de afscheidsdienst met medewerking van de 
cantorij. Guus ging in deze dienst voor en Nelleke was lector. Een laatste keer waren 
beiden samen op het liturgisch centrum. Aan de kinderen liet hij foto’s zien en 
natuurlijk zijn muts uit corona-tijd. “Het mag, het moet schuren” was het thema van 
zijn overdenking. We hebben beide nodig, het fundament en een visie voor de 
toekomst. Bedankt voor deze bemoedigende afscheidswoorden!  

 

Afscheidsdienst 4 september in de Bethelkerk 

Het nieuwe seizoen
Ds G. Fröberg heeft door de jaren heen veel verschillende dingen aangeboden. Veel 
hiervan kan voorlopig niet doorgaan. Een nieuwe predikant zal op een andere manier
invulling geven aan deze taken, indien dat mogelijk is. 

Er zijn verschillende activiteiten die wel doorgang vinden. Zo is er vanaf oktober het 
nieuwe Bethelcafé elke 1e en 3e donderdag middag in de maand. 
Elke 2e donderdag in de maand willen we de Troostkantine starten. 
Vanaf september tot maart elke 4e donderdag avond voor een geloofsgesprek over
(niet/niet meer) geloven.

Zet alvast in uw agenda: 
Donderdag: 
1e donderdag: Bethelcafé
2e donderdag: Troostkantine
3e donderdag: Bethelcafé
4e donderdag: 6 avonden geloofsgesprek

29 september
Oktober valt in de herfstvakantie

24 november
22 december 
26 januari
23 februari
23 maart

 
Koffiedrinken in de Bethelkerk met lunch (graag aanmelden) 
Woensdag 21 september bent u van harte welkom in de glazen zaal in de 
Bethelkerk. 



De koffie met een koekje staat om 10:30 uur klaar. 
Rond 12 uur is er ook gelegenheid om samen te 
lunchen. Hiervoor vragen we u om zich voor 
maandag avond op te geven bij Cobie Plantinga: 
cobieplantinga@ambachtoost.nl / tel: 010 4347162 
of bij Anneke Rodenburg: 010 4340055.

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 
pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

 Via ‘Onderweg’.
 Via de website: www.ambachtoost.nl.
 Via Facebook @BethelkerkVld, twitter @BethelkerkVld en instagram 

@bethelkerk_vld

 Via ‘Onderweg’.

Pastor Annabell de Jong

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

Zondag 11 september
Dienst - ds. Edwin de Jong 10.00 uur

Maandag 12 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zondag 18 september
Oecumenische dienst in de Lucaskerk, 09.30 uur (Bethelkerk geen dienst)
Pastores Annabell de Jong en Henri Egging

Maandag 19 september
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Zaterdag 24 september
Burendag 13:00 – 16:30 uur

Zondag 25 september
Startzondag - Annabell de Jong 10.00 uur
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