
 

 

 
 
Jaargang 2, nr.42                     21-10-2022 

BETHELNIEUWS 
wekelijkse brief 

voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk)  

van de Protestantse gemeente te Vlaardingen 

website: www.ambachtoost.nl/                     

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 

 

 

1 
 

 

Bij de dienst van zondag 23 oktober 
In deze dienst gaat ds. Wim Barendrecht uit Maassluis voor. 
De cantorij werkt aan deze dienst mee. 

 
Pastor of dominee nodig? 
Pastor Annabell de Jong is deze week 

met vakantie. Maandag 31 oktober is ze 
weer in Vlaardingen.  

Als u een pastor of dominee nodig heeft 
dan kunt u contact opnemen met  
Ds. Yvonne Schoonhoven, zij is komende 

week het aanspreekadres. yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl Tel.: 06 12 18 60 84 
Maar u mag ook de scriba benaderen:     scriba@ambachtoost.nl Tel.: 06 28 37 35 67 

 

Corona 
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. 
 

We hebben in afgelopen coronatijd afgesproken geen handen meer te schudden, ook 
in de toekomst niet. Gastpredikanten zullen op de hoogte gesteld worden. 
 

Vak C, het anderhalve meter vak, willen we weer nadrukkelijk in gebruik nemen. 
Het is het vak banken, voor de regietafel.  

Hier kunnen mensen plaatsnemen die anderhalve meter afstand willen houden. 
 
We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.                     

De kerkenraad 

 

Extra gehoor ondersteuning bij de kerkdiensten 
Ondanks dat we veel energie gestoken hebben in de verstaanbaarheid van het 
gesproken woord in kerkzaal is het voor sommige mensen lastig de dienst goed te 

volgen. Vooral mensen die net tegen een gehoorapparaat aan zitten hebben hier 
moeite mee. En ondanks dat de kerk beschikt over een ringleidingsysteem zijn er ook 
mensen met een gehoorapparaat die moeite hebben met de verstaanbaarheid.  

Nu hebben wij een tiental radio ontvangertjes aangeschaft met een oor telefoontje 
waarmee het spraakgeluid direct in het oor te beluisteren is. U hangt een klein 

ontvangertje om uw nek en een oortje aan uw oor. Zo simpel. 
Het uitdelen van de ontvangers vindt plaats bij de tv-desk. 
Reserveren is niet mogelijk. En Op is Op.  

Vriendelijke groeten, 
Het bktv team. 

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
mailto:yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl
mailto:scriba@ambachtoost.nl
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Vertrouwenspersonen    
Veilige kerk 

Als kerkelijke gemeente vormen wij 
met elkaar een geloofsgemeenschap. 
Binnen die gemeenschap moet ieder 

zich veilig kunnen voelen. Dit 
betekent dat je niet geconfronteerd 

behoort te worden met ongewenst 
gedrag van kerkelijk medewerkers, 
zowel professionals als vrijwilligers.  

Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij 
als kerk niet immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap 

bewust zijn dat dit voorkomt en dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken 
kunnen hebben.  
De Protestante Gemeente te Vlaardingen wil dat er een plek is waar gemeenteleden 

met dergelijke klachten terecht kunnen.  
Er zijn daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld. 

 
Vertrouwenspersonen voor de Protestantse Gemeente te Vlaardingen: 
Bas Gravendeel en Nel van Bodegom. 
Om contact op te nemen mail naar: vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl 

 
 

Donderdagactiviteiten 
Overzicht van alle donderdag-activiteiten:  

1e donderdag: Bethelcafé 
2e donderdag: Troostkantine 
3e donderdag: Bethelcafé 

4e donderdag: 6 avonden geloofsgesprek, 29 september, 24 november,  
                     22 december, 26 januari, 23 februari en 23 maart 
 
 

Bethelcafé      

Als je iets nieuws begint moet je na de eerste keer even goed 

kijken wat je in de toekomst wel nodig hebt. En dat weten we nu!  
We hebben hulp nodig! Wilt u (weleens) helpen met het 
Bethelcafé? Opbouw rond 13:00 uur, tijdens de middag helpen met 

inschenken, of wat dan ook nodig is en aansluitend weer alles 
opruimen.  

 
 
 

 
 

Meer weten of gewoon een keer 
komen uitproberen? Mail dan 
naar Carina Kal, 

carinakal@ambachtoost.nl 
 

 
 
 

 
 

mailto:vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl
mailto:carinakal@ambachtoost.nl.
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Speelt u een instrument en zou u een 
keer een half uurtje muziek willen 

maken? Misschien samen met uw 
kleindochter of buurjongen?  

 
Ook hier weer, zijn er nog vragen, of 
wilt u gelijk ingeroosterd worden? 

Neem dan contact op met Carina. 
 

Volgende Bethelcafé: donderdag  
3 november om 14:30 uur.  
Komt u ook langs?  

      

 

Nieuws uit de andere 4 W’s (de 3 andere Wijkgemeenten en de Windwijzer)   

De Windwijzer: Hoe is het nu met….. 
 
Hoe is het nu met Ds. Ab Haaima,  

ds. Kees Haas en ds. Geb van Doornik. 
Op zaterdagmiddag 29 oktober start er in 
De Windwijzer een nieuw programma met 

als titel “Hoe is het nu met ……”  
Drie mensen worden uitgenodigd die 

werkzaam zijn geweest in Vlaardingen. 
We horen graag van hen hoe ze het werk 
in Vlaardingen beleefd hebben èn hoe het 

hen nu vergaat.  
Ook is er gelegenheid om naderhand met 

elkaar wat na te praten.  
Als eerste drietal hebben we drie 
predikanten uitgenodigd t.w.  

Ds. Ab Haaima, ds. Kees Haas en  
ds. Geb van Doornik.  

Aanvang is om 15.00 uur.  
Je bent van harte hiervoor uitgenodigd! 
 

Tamara Zonnenberg 

                        
 
Jamverkoop 
Ook dit jaar hebben we weer veel jam en gelei kunnen 

maken - en we zijn nog hard bezig.  
We hopen u iedere eerste zondag van de maand te 
ontmoeten bij de tafel met potjes. 

Zoals u weet: de opbrengst is zonder aftrek van kosten 
voor het project van zuster Mary in Ruiru in Kenia. 

 
Kees en Ellen Haas, tel: 010-4358606; e-mail: ellenkees.haas@hetnet.nl 

 

 

 

 

mailto:ellenkees.haas@hetnet.nl
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STICHTING CANTATES VLAARDINGEN 

 

CANTATE  BWV 5 BETHELKERK VLAARDINGEN 

Zondag 23 oktober 2022, aanvang 17.00 uur. 

Op 23 oktober zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in een 

cantatedienst de cantate ‘Wo soll ich fliehen hin’ (BWV 5) van Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) worden uitgevoerd.  
Bach componeerde deze cantate in 1724 voor de zondag na Trinitatis op de tekst van 

een lied van Johann Heermann, die aansluit bij de evangelielezing van deze zondag, 
Mattheüs 9: 1-8, waarin wordt verhaald over de genezing van een verlamde en de 

vergeving van zonden. 
Het orkest omvat, naast strijkers en continuo, een schuiftrompet en twee hobo’s. 
 

Tevens wordt uitgevoerd het ‘Abendlied’ uit 1855 van Joseph Rheinberger (1839-
1901). 

Uitvoerenden:  
Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft,  
orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra. 

Solisten:  
Tamar Niamut (sopraan)  

Marie Anne Jacobs (alt),  
Jeroen de Vaal (tenor),  

Andrew Hopper (bas). 
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. 
Voorganger is ds. Peterjan van der Wal. 

 
Iedereen is in principe welkom, maar zijn er nog wel enkele regels in verband met  

covid. Zie hiervoor de website van de kerk 
 
Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen 

website: www.cantatesvlaardingen.nl 
e-mail:  infocantatesvlaardingen@gmail.com 

 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o. Echter, ook de deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om 

de cantatediensten voort te kunnen zetten. De collecte wordt dan ook warm 
aanbevolen.  

 
Rob van Herwaarden 
secretaris 

 

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 en Instagram 

@bethelkerk_vld 

           
• Via ‘Onderweg’. 

https://www.ambachtoost.nl/
https://www.ambachtoost.nl/extra_nieuws
mailto:scriba@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
https://www.facebook.com/BethelkerkVld
https://twitter.com/home
https://www.instagram.com/
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Agenda:  
 

Zondag 23 oktober 
Dienst – ds, Wim Barendrecht   10.00 uur 

Cantatedienst     17.00 uur 
Maandag 24 oktober 

Klussen rond en in de kerk   09.00 - 12:00 uur 
Zondag 30 oktober     
Dienst – ds. Neely Kok    10.00 uur 

m.m.v. The Messengers 

 
 

    
Gedicht van de week 
Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?  

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl 
 

 

De helpende hand (Koos van Zomeren) 

 
Volmaakt van veren - 

een jonge tjiftjaf 
van de grond geraapt en 
op je hand geklommen 

lichter dan een zegelring. 
 

Je blaast hem zachtjes op 
zijn rug - maar hij laat zich 
niet wegblazen, hij klemt zich 

nagelpuntig aan je vast 
jij bent zijn vriend geworden. 

 
Hij hoeft de vrijheid niet 
niet nog meer regen 

niet nog meer storm 
geen honger meer 

geen onrust meer. 
  
Zijn missie op de aarde 

net begonnen ís voorbij. 
Nog even zitten, nog even leven 

nog even maar nog even. 

 
 

 
 
 

mailto:scriba@ambachtoost.nl

