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Wintertijd 2022 ❄️ 

 
Wanneer moet je de klok 

verzetten? 🕓 

 
 

In de nacht van zaterdag 29 oktober 2022 op zondag 30 oktober 2022 

 

 
 

Bij de dienst van zondag 30 oktober 
In deze dienst gaat ds. Neely Kok voor.  
We gaan het in de dienst hebben over het begrip ‘Ziel’ 

De lezing wordt Lucas 12 : 13-21. Daarin staat dat het ‘leven’ van iemand zal worden 
weggenomen, dat kan ook vertaald worden met zijn ziel.  
De ziel is de meest eigen kern van de mens, tegelijk kunnen we die nergens echt 

aanwijzen… 

Aan deze dienst werkt het koor The Messengers mee. 

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 
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Pastor of dominee nodig? 
Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor 

Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres.  
Op 31 oktober is zij weer terug van vakantie. 
pastor@ambachtoost.nl telefoon 06-58 91 11 35  

 

Bedankt 1 
Wij willen iedereen bedanken die tijdens mijn ziekte ons sterkte wenste door het 
sturen van kaarten, door de bezoekjes en bloemen. 
Het duurt nog een tijdje voordat ik weer helemaal ben opgeknapt. 

Iedereen hartelijk bedankt. 
 

Ria en Cees Aleman 
 

Bedankt 2 
Vorige week zondag mocht ik de bloemengroet ontvangen! 
Het ontroerde mij en ik wil dan ook mijn hartelijke dank uitspreken. 

 
Annie Berkhout 

 

 

 

Collecteafkondiging voor zondag 6 november 2022 
 
Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de 

bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede 
predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de 

studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia 
extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de 
dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 

dorpsgemeenschappen.  
 

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in 
Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en 

Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen 
soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een 

theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?  
 

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia 
 
 

Donderdagactiviteiten 
Overzicht van alle donderdag-activiteiten:  

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

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

mailto:pastor@ambachtoost.nl
https://www.kerkinactie.nl/kerkzambia
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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 
 
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?  

      

 

             
Actie voor de Vlaardingse Voedselbank  
Op zondag 6 november a.s. hebben we de  actie voor de Voedselbank.                                                         

Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie. 
Dit keer willen we u vragen om een pot Jam.  
Meer dan één pot 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 dan 220 
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.  
Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende 

ophalen voor alle pakketten!                                                                    

In het eerste wekend van oktober hebben we meer dan 100 blikjes vis van u mogen 
ontvangen. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor 

de bijdrage. 
Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen is er ook de 
mogelijkheid om op zaterdag 5 november tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop 

van de week wanneer er iemand in de kerk aanwezig is, uw bijdrage af te geven. 
Hartelijk dank dat u mee wil doen. 

Informatie:  
Jos van den Boogert, 0638315155                   
 

mailto:carinakal@ambachtoost.nl.
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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 

 

 
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’. 
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https://www.instagram.com/
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Agenda:  
 

 

 
Zondag 30 oktober 
Dienst – ds. Neely Kok    10:00 uur 

m.m.v. The Messengers 
Maandag 31 oktober 
Klussen rond en in de kerk   09.00 - 12:00 uur 

Donderdag 3 november 
Bethelcafé      14.30 uur 

Zaterdag 5 november 
Oud papier Goudenregenstraat    09.00 – 12.00 uur 
Zondag 6 november 

Dienst – ds. Laura van Weijen   10.00 uur 
 

 

  
  

Gedicht van de week 
Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?  
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl 

 

 
Volgen maar  (Hieronymus) 

 
het zit er al langer aan te komen 
de dagen worden korter 
gelukkig blijven de uren zestig minuten 

van zestig seconden duren 
 

blijft het licht als ik wakker ben   
en donker als ik slaap 
enfin, dat denk ik toch, slapend 

weet ik het niet 
 

de biologische klok tikt verder 
zonder onderbreken 
trekt zich niets aan van uur of tijd 

heeft eigen telling 
 

uurtje vooruit of achteruit 
lente of herfst 
zomer- of wintertijd 

ik volg maar 
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