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Bij de dienst van zondag 20 november 
In deze dienst zullen voorgaan pastor Annabell de Jong en 
ds. Yvonne Schoonhoven.
20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Dit is het moment waarop we traditiegetrouw onze dierbaren
gedenken, die het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen
hun namen en steken bij iedere naam een kaarsje aan met het
licht van de Paaskaars.
Deze gedachtenisdienst begint om 10:00 uur. U bent van harte welkom. 

Bedankt
We waren blij verrast met een onverwachte felicitatie namens de wijkgemeente 
Ambacht-Oost in de vorm van een prachtige plant/kaart. Onze hartelijke dank 
hiervoor. De belangstelling vanuit de PG heeft ons goed gedaan. 
José en Hans van Heijst 

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 

Opbrengst Bloemenpot
Afgelopen zondag 13 november stond de
bloemenpot bij de uitgang van de kerkzaal,
daarin mochten wij € 93,85 ontvangen.           In
de maand september mochten wij in de 
bloemenpot € 66,45 ontvangen. In oktober zat er
€ 73,71 in de bloemenpot. 
Op de rekening 2 x € 14,00 en € 25,00. 
Via Connie Koevoet € 20,00 en via Els Koevoet €10,00.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maanden, hiermee helpt u de 
wijkdiaconie om het werk te doen binnen de wijkgemeente.
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Als wijkdiaconie hebben wij namens u een gift overgemaakt naar St. Vrienden van de 
Hoop in Dordrecht en de stichting Food For All in Vlaardingen.
Met een gift op rek.nr.  IBAN bank nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie 
Ambacht Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie en de wijkcontactpersonen. 
Wijkdiaconie, 
Jos van den Boogert

Holy Shit
Donderdag 24 november, begin 19:30 uur. 
De tweede avond in de serie van geloofsgesprekken. Met
behulp van de lazarus-serie ‘Holy Shit’ gaan we samen in
gesprek. Dit keer over het thema: Wanneer hoor ik
erbij? 
'Hoe anders mag je zijn om bij de kerk te horen?', vraagt
Marjon zich in deze tweede aflevering af. Ze spreekt vriend Willem Jan, die homo is én
een regenbooggezin vormt samen met Ella. Door hun keuzes veranderde hun relatie 
met de kerk. En Marjon heeft een stevig gesprek met dominee Marleen Blootens.

Je bent van harte welkom op deze avond. 
Pastor Annabell de Jong 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Collecte afkondiging voor zondag 27 november

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel 
kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze 
kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine
Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en 
hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen 
begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven 
temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen 
leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen 
in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een 
koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde 
Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, 
verzorgers, leraren.

● 34 euro: een kind kan een maand activiteiten volgen
● 1.650 euro: een jongere wordt opgeleid tot kok

Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457
457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. 
www.kerkinactie.nl/kinderencolombia
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Extra handjes nodig voor jongeren op bezoek
Vanuit het VOS- Vlaardingen Openbare Scholengroep kregen we de vraag of het 
mogelijk is om met een aantal klassen een bezoek te brengen aan een van de 
kerkgebouwen in Vlaardingen. Een ontzettend mooie kans om maar liefst 8 klassen 
iets te laten zien van onze kerken. De focus ligt bij de bezoeken op een introductie in 
het christelijke geloof en een uitleg over de symbolen en zichtbare zaken binnen en 
buiten het kerkgebouw. 
Op woensdag 21 december komen er vier groepen naar Kerkcentrum Holy, op 22 
december staan er een viertal groepen gepland voor een bezoek aan de Bethelkerk. 

Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een aantal
mensen die het leuk zouden vinden om mee te helpen
op donderdagochtend 22 december. Dit zal met name
bestaan uit het begeleiden van een groepje in en rond
de kerk en open staan voor vragen die de jongeren
hebben. Ik werk op dit moment aan een inhoudelijk
programma voor de bezoekjes. Dit zal bestaan uit een
stukje uitleg, in kleine groepjes de kerk verkennen en
een stukje waarin jongeren vragen kunnen beantwoorden.
Voor meer informatie of aanmelden: jeugdwerker@pknvlaardingen.nl
Vriendelijke groet, 
Rob van Mourik, Jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen

3e Plaats Cirkelslag
Zondag 6 november en zaterdag 12 november hebben Provider en de Jeugdkerk 
Bethelkerk en de 11+ van KerkCentrum Holy meegedaan aan Cirkelslag.  
Een online spel van PKN waarbij je opdrachten en activiteiten moet uitvoeren waar je 
punten voor krijgt. Dat hebben de jongelui zo goed gedaan dat ze 480 punten hebben
gescoord. Daarmee hebben ze de derde plaats behaald van alle landelijke deelnemers.
Een top prestatie!! En natuurlijk super leuk om in de top 3 te eindigen. Toppers zijn 
het!! 
Het daagt wel uit voor 2023!!  
Met dank ook aan de jeugdleiding uit Bethelkerk, Kerkcentrum Holy en Rob onze 
jeugdwerker!!!  
Marianne Schipper 

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

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.
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Partytent gezocht! 
Wie heeft een partytent beschikbaar voor de kerstmarkt?
Chris Mooij wil oliebollen bakken naast de voordeur van de kerk, maar 
dan wel een beetje beschut. Zo maakt het oliebollen bakken onderdeel 
uit van de markt, wat veel gezelliger is dan het bakken in de schuur 
zoals dat in andere jaren het geval was.
De partytent moet niet groter zijn dan 4 meter. 
Dus wie heeft er eentje? Chris hoort het graag: telefoon 010 434 99 56
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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

Agenda: 

Zondag 20 november
Dienst – Annabell de Jong en 10.00 uur Gedachtenisdienst
             Yvonne Schoonhoven
Maandag 21 november
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Donderdag 24 november
Holy Shit Geloofsgesprek 19.30 uur
Zondag 27 november
Dienst – Annabell de Jong 10.00 uur
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Gedicht van de week
Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl.

Als je van iemand houdt (Dietrich Bonhoeffer)

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.
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