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Bij de dienst van zondag 13 november 

In deze dienst gaat voor Anneke Klavers, kerkelijk werker Protestantse 
gemeente Zuidland. 

 
 
Vandaag ontmoeten we twee schrijvers die nadenken 

over het navolgen van Jezus: 
de apostel Paulus en de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer. 

Beiden weten wat het kost om daadwerkelijk navolger 
te zijn van Hem. 

Kunnen wij volgen wat zij ons te zeggen hebben in 
onze tijd? 
  

 
 

Gedachtenisdienst 
Zondag 20 november vieren wij de gedachtenisdienst waar we mensen gedenken die 
het afgelopen jaar zijn overleden.  

Zoals elke zondag is ook in deze dienst kinderoppas voor de kleinsten en 
kindernevendienst voor basisschoolkinderen.  

 

Vak C, anderhalve meter vak 
Al lijkt corona op zijn retour te zijn, we willen toch Vak C blijven handhaven voor 

mensen die nog graag anderhalve meter afstand willen houden. 
Het is het vak banken, voor de regietafel.        

We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.   
Heleen Horsman    
 

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.  

pastor@ambachtoost.nl telefoon 06-58 91 11 35  

 

Centraal Meldpunt Overlijden 
Vanaf heden hebben we weer een centraal meldpunt overlijden voor de gehele PGV.  

Loes Hössen, pastoraal assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd 
voorganger bij uitvaarten, zal deze taak op zich nemen.  
 

Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van 
een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende 
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pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer 
vragen om dit te doen. 
In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld.  

Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de 
familie contact leggen met een beschikbare voorganger.  

 
Het telefoonnummer is: 06-30137975 
E-mail: uitvaarten.pkn.vld@gmail.com 

 

Bloemenpot 13 november 
Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er 
een bos bloemen op het podium staat. Deze is 

bedoeld ter bemoediging of als groet vanuit onze 
gemeente aan iemand die dat op dat moment 

even nodig heeft.                                                                                                                                           
De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede zondag van de 
maand bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.                                                                                                            

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
De Wijkdiaconie 
 

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden) 

Derde woensdagochtend van de maand, 
16 november van 10:30 – 12:00 uur 

 
Op de koffie zonder dominee! 
Dat gaat gewoon door. In oktober was het weer heel 

gezellig. Fijne gesprekken, luisteren naar elkaar.  
Je koffie geserveerd en dan de maaltijd met een 

heerlijke kop soep, broodjes en krentenbollen. Maar 
vooral ook het plezierige van met elkaar de maaltijd 
gebruiken. 

Op 16 november is er weer: Op de koffie.  
En dit keer met een stamppot maaltijd. Dat komt goed uit bij het thema 

van de kerk in dit jaar: Aan tafel!  
Er kunnen 20 personen aan deelnemen.  
Geef je bijtijds op (het liefst voor maandagavond) zodat we ruim tijd 

hebben om alles voor te bereiden! 
Dit kan bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl   

tel. 010-4347162 of Anneke Rodenburg: tel. 010-4340055. 
Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen. 

Iedereen is van harte welkom. Tot ziens! 
Volgende keer: 21 december 
Cobie van der Vlies 

      

Donderdag 17 november   
 14:30 uur Bethelcafé 

 
 

Theater 
Zijn er onder de lezers van de Bethelbrief theaterliefhebbers? 
Zo ja, geef dan een berichtje door aan ondergetekende. 

Wellicht kunnen we een “theaterclubje” oprichten, om af en toe samen naar de 
Stadsgehoorzaal te gaan. 

Ds. Yvonne Schoonhoven 06-12186084 of yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl 
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Kinderkerstzang 2022       
We gaan het weer opstarten. 
Vanaf 18 november elke vrijdag 
van 14.45 uur tot 15.30 uur 

gaan we oefenen in een zaal 
van de Bethelkerk, o.l.v. Arlène 

Drenkelford. 
Voor limonade en wat lekkers 
wordt gezorgd, kinderen vanaf groep 3 zijn welkom! 

Graag opgave bij Marianne de Wilt, email j.wilt1@chello.nl of telefoon 0614726869 / 
010 4343588. 

We willen er weer een leuke middag van maken. 
De kinderkerstzangmiddag is zaterdag 17 december om 16.00 uur. 

 
 

Lichtjestocht 18 december 
Zondagmiddag 18 december is er een lichtjestocht door Ambacht. Deze lichtjestocht 

wordt georganiseerd voor het Sophia 

Kinderziekenhuis. Initiatiefnemers zijn Pepijn en 
zijn ouders.  
Als Bethelkerk zijn we hier ook bij betrokken - 

we zullen start- of eindpunt van deze tocht zijn. 
Hoe het er precies uit gaat zien weten we nog 

niet, dat hoort u nog van ons.  
Voor nu mijn vraag: Wie zou er kunnen 

helpen?  
Het gaat om een uurtje op zondagmiddag. De 
kinderen en hun begeleiders die de tocht lopen 

ontvangen en weer uitzwaaien.  
Ik hoor het graag van u. 

 
Pastor Annabell de Jong 
 
 

Bethelbezoekers 
Afgelopen dinsdagavond waren voor het eerst alle bezoekers uitgenodigd. Het was 
een goede avond die voortaan één keer per jaar zal plaatsvinden. Dan bespreken we 
hoe het gaat, hoe het bezoekwerk ervaren wordt. Dan worden ervaringen in het 

algemeen uitgewisseld en tips met elkaar gedeeld.  
We willen proberen om vooral de 80-plussers te koppelen aan een bezoeker die 

tenminste 1 x per jaar een bezoekje aflegt.  
Via de ledenadministratie wordt de naam van de bezoeker genoteerd.  

 
Er is nog een hele lijst met mensen ouder dan 80 jaar, die nog geen bezoeker ‘op hun 
naam hebben staan’. Misschien voelt u er wel wat voor om wel eens bij iemand op 

bezoek te gaan, misschien doet u dat al.  
Laat het ons dan weten naar wie u gaat of laat ons weten dat u wel zou willen gaan. 

We kijken dan samen met u bij wie u langs zou willen en kunnen gaan.  
 
Pastor Annabell de Jong 
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Kent u deze nog???? 
 

 
 

De Bethelmannen Zingen (BMZ) en de Bethelvrouwen Zingen (BVZ). 
 
Ze hebben er zin en willen er weer tegenaan!  

Onder leiding van onze eigen organist Edwin Vooijs, die naast zijn virtuoze manier van 
orgelspelen ook heel goed kan dirigeren en instrueren, is een lied snel ingestudeerd. 

 
Wilt u meedoen? Noteert u dan alvast deze data in uw agenda: 
Bethelmannen gaan repeteren op 21 januari 2023, Bethelvrouwen op 4 februari 2023. 

 
Meer informatie voor wat betreft aanmelden volgt nog. 

 
Namens BMZ en BVZ, 
Heleen Horsman 

 
 

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’. 

 

 
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 
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Agenda:  
 

Zaterdag 12 november 
Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30 – 12.00 uur 
Zondag 13 november 

Dienst – mevr. Anneke Klavers   10:00 uur 
Maandag 14 november 

Klussen rond en in de kerk   09.00 – 12.00 uur 
Woensdag 16 november 
Koffie met lunch     10.30 uur 

Donderdag 17 november 
Bethelcafé      14.30 uur 

Zondag 20 november     
Dienst – Annabell de Jong en   10.00 uur Gedachtenisdienst 
             Yvonne Schoonhoven 
 
 
 
 

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

 
 

November               (J.C. Bloem) 

  
Het regent en het is november: 

Weer keert het najaar en belaagt 
Het hart, dat droef, maar steeds gewender, 
Zijn heimelijke pijnen draagt. 

  
En in de kamer, waar gelaten 

Het daaglijks leven wordt verricht, 
Schijnt uit de troosteloze straten 
Een ongekleurd namiddaglicht. 

  
De jaren gaan zoals zij gingen, 

Er is allengs geen onderscheid 
Meer tussen dove erinneringen 
En wat geleefd wordt en verbeid. 

  
Verloren zijn de prille wegen 

Om te ontkomen aan den tijd; 
Altijd november, altijd regen, 
Altijd dit lege hart, altijd. 
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