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Bij de diensten: 
Zondag 9 oktober gaat Ds. Marjo Korpel voor in de Bethelkerk. 
Zondag 16 oktober is het weer tijd voor de Bethelbijzonderdienst.

COVID - Over de diensten vanaf 1 oktober 2022 
In verband met het weer oplaaien van corona verzoeken wij u dringend thuis te 
blijven als u klachten heeft, ook al lijkt het alleen maar een verkoudheid te zijn.

Vak C, anderhalve meter vak
In de afgelopen coronatijd hadden we tijdens de kerkdiensten in de Bethelkerk 
een vak C, een anderhalf meter vak, waar mensen de dienst konden bijwonen, 
terwijl het anderhalf meter afstand houden in acht werd genomen. Dit vak willen 
we weer nadrukkelijk in gebruik nemen. Het is het vak banken, voor de 
regietafel.

We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.
De kerkenraad

Woensdag ochtend = Koffieochtend 

Koffie
Woensdag 19 oktober bent u van harte welkom in de glazen
zaal in de Bethelkerk. De koffie met een koekje staat om 
10:30 uur klaar. 

En lunch
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.

Memoriam 
We gedenken Djieuwragen Moti, beter bekend als Rik. 
Rik Moti overleed zondag 18 september. Hij was bijna 60 jaar getrouwd met Ans 
Moti. De laatste jaren woonden ze samen in de Schiewaegh in Schiedam. 
Rik was een eigenzinnige en zorgzame vader en allerliefste opa. Hij was gek op 
zijn drie kleinkinderen, Jelle, Eva en Robbin. Rik was zeer gehecht aan Ans en 
ondanks dat hij vaak op pad was, kon hij niet zonder haar. Tuinieren was een 
groot hobby, Rik was een echte buitenmens. Op de rouwkaart staat: “Stilletjes 
weggegleden naar de tuin van zijn dromen”. 
De uitvaart was afgelopen vrijdag in Schiedam. We wensen zijn vrouw Ans en 
zijn kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare zegen toe. 

Bethel Café
De eerste keer ligt bij het verschijnen van deze onderweg achter 
ons. Bericht volgt nog. 

Hebt u het gemist? Dan kom gewoon de volgende keer langs! 
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Troostkantine
Binnenkort is de eerste keer Troostkantine. 
Een nieuw aanbod in de Bethelkerk, voor iedereen die zich
aangesproken voelt. Je bent van harte welkom! 
Wat is De Troost Kantine: Laagdrempelige
verliesbegeleiding voor deelnemers die daar behoefte aan
hebben.  (geen therapie groep)

Voor wie: Voor mensen, van binnen of buiten de kerk,
die een verlies ervaring hebben en troost nodig hebben.
Hierover hun verhaal kwijt willen, in gesprek gaan met
elkaar en mogelijk lotgenoten willen ontmoeten waar
ervaringen mee gedeeld kunnen worden. 

Waar is het: 
De Troost Kantine is in de Bethelkerk, één keer per maand 
op donderdagmiddag van 15 tot 17 uur (elke 2e donderdag in de maand). 

Pastor Annabell de Jong

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

Opgave en afmelden bij : Heleen Horsma 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

https://twitter.com/BethelkerkVld
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https://www.ambachtoost.nl/
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Donderdag 6 oktober
Redactievergadering website 19.30 uur

Zaterdag 8 oktober
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur

Zondag 9 oktober
Dienst - Mw. Marjo Korpel 10.00 uur

Maandag 10 oktober
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur

Donderdag 13 oktober
Troost Kantine  15:00 - 17:00 uur

Zondag 16 oktober
Dienst – pastor Annabell de Jong 10:00 uur

Maandag 17 oktober
Klussen rond en in de kerk  09.00 - 12:00 uur

Woensdag 19 oktober
Koffie met lunch   10:30 uur

Donderdag 20 oktober
Bethelcafé            14:30 uur

Zondag 23 oktober
Dienst – ds. Wim Barendrecht 10.00 uur
Cantatedienst 17:00 uur   
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