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De diensten gaan via Kerkomroep en You Tube door
Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.
Daarnaast willen we voor zondag weer een beperkt aantal mensen - tot een
maximum van dertig – gaan uitnodigen.
Van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of You Tube te 
maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.
Met een hartelijke groet,

ds. Guus A.V. Fröberg

Bij de dienst van zondag 16 mei
Deze zondag gaat ds. Freek Bakker uit Voorschoten bij ons voor.

Bij de dienst van zondag 23 mei
Pinksteren
De dienst wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk. (Zie elders in Onderweg).

Ter inleiding op de diensten van de komende drie zondagen

De poëtische Paulus, bestaat die? Heeft Paulus ook gedichten of liederen 
geschreven? Het antwoord is ja en nee.
Van Paulus zijn geen dichtbundels bekend, evenmin bewust als kerklied 
geschreven kerkliederen. Wel laat hij zich af en toe poëtisch gaan of gebruikt 
bestaande poëzie om zijn betoog te verduidelijken of illustreren.
Komende zondagen willen we naar deze teksten luisteren:
30 mei Filippenzen 2 : 6-11,   ‘Het lied van de mensenzoon’ 

(Lied 160 a en b)
6 juni Kolossenzen 1 : 15-20,   ‘De christushymne’

(Lied 161)
13 juni 1 Korintiërs 13,  ‘Het hooglied van de liefde’ 

(Lied 790 en 791)
Het lijkt mij een uitdaging om met deze mooie en rijke, maar niet makkelijke  
poëtische teksten in gesprek te gaan.

Bij de dienst van zondag 30 mei
Deze zondag staat ‘Het lied van de mensenzoon’, Filippenzen 2 : 6-11 centraal.
De eerste lezing is psalm 8.
‘Het lied van de mensenzoon’ is een belijdenis. Compact wordt in dit lied dat 
verwoord, wat men op dat moment belangrijk vond. 
Paulus schrijft vanuit gevangenschap aan de jonge geloofsgemeenschap in 
Filippi. Paulus roept de gemeente op om eensgezind te leven, vanuit de houding 
die het lied aan Christus toedicht

In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer.

Aan deze dienst werkt een deel van de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee.



De Bethelmovie is in première gegaan
Eindelijk is het dan zover.
De Bethelmovie is in première!

Er is ruim drie maanden hard aan gewerkt, veel zoomoverlegjes, mailtjes en 
appjes zijn er aan vooraf gegaan maar het resultaat mag er zijn.
Toen bleek dat de Geuzenmaand niet door ging en dus ook de 
Bethelbijzonderdienst niet met het thema van de geuzenmaand kon doorgaan, 
ontstond het idee van een film. Een film zo zegt de ondertitel ‘Bijzonder 
verbonden door corona’ die weergeeft, hoe we met elkaar, ondanks alle 
beperkingen in deze tijd met elkaar verbonden bleven en blijven.
Een film waaruit bleek wat mensen inspireerde, wat mensen droeg in deze tijden.
Een film door en voor Bethelkerkers, een film voor iedereen, die iets wil zien van 
het enthousiasme waarmee aan deze film is bijgedragen.
Veertig minuten muziek, poëzie, verhalen over hoe mensen de coronatijd door 
kwamen, wat hen droeg en inspireerde, teksten rond de schilderijen die in deze 
periode ontstonden.
Het resultaat vind ik persoonlijk boven verwachting.
Niet in de laatste plaats door Edwin Dortland die van al die fragmenten een film 
maakte, wat veel meer blijkt te zijn dan de stukjes aan elkaar plakken.
Maar de film is ook het resultaat van het Bethelbijzonderteam in hun 
onuitputtelijke enthousiasme en creativiteit. Verder wil ik het Kerk-TV team voor 
de opnames van een aantal onderdelen en hun technische ondersteuning rond de
middag van de première bedanken. En dank aan alle medewerkenden/filmsterren
die aan de film hun medewerking verlenen.
De film ging in een speciale voorstelling voor een aantal genodigden zaterdag 8 
mei in première. 
Genoeg geschreven, tijd om de film te gaan zien. 

Oproep SCHOONMAAK hulp op maandagochtend
Door de corona crisis is de* schoonmaakgroep*, die bestond uit een vaste
club van (vaak kwetsbare) mensen helaas gestopt. De kerk wordt echter 
"gewoon" gebruikt en er moet dus ook *schoongemaakt * worden.

https://youtu.be/sWpQgkoXpQQ


Het zou heel fijn zijn als er af en toe een paar mensen een uurtje op de
maandagmorgen tussen 9 en 12 mee willen helpen met het *schoonmaken* van 
de kerkzaal, de andere zalen, de toiletten enz. Het is geheel vrijwillig, je hoeft 
écht niet iedere week te komen, (al mág dat natuurlijk wel.)
Heeft U interesse om de kerk hierbij te helpen neem dan contact met Frouwke op
telefoon 06-20567248 of Cees Aleman 06-12324656.

We kijken naar u uit.

Vrijheid in verantwoordelijkheid
Over vaccineren
Nog onder de indruk van de toespraak van de Duitse bondskanselier Angela 
Merkel en de vragen van een aantal jongeren in het Kunstmuseum in Den Haag, 
die zij beantwoordde, kom ik tot het volgende.
Zij sprak o.a. over vrijheid in verantwoordelijkheid. Willen we in vrijheid leven 
met elkaar dan dien we ook onze verantwoordelijkheid te dragen.
Vrijheid kan alleen gestalte krijgen in verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Dit geldt ook voor het vaccineren. Ik ga daarbij even voorbij aan het onzalige 
schrijven van de landelijke kerk, die volgens mij in deze coronatijden, de weg en 
het contact met het draagvlak, de plaatselijke (wijk)gemeenten aan het 
kwijtraken is. Maar dit terzijde.

We kunnen hopelijk over een paar maanden weer in vrijheid met elkaar leven, 
leuke dingen doen, elkaar thuis, in theater of concertzaal, in restaurants of 
kroeg, in musea, in winkel en ja ook in de kerk ontmoeten.
Met ‘in de kerk’ bedoel ik: om ook weer te zingen en elkaar na de dienst en 
doordeweeks te ontmoeten.
Maar dan dienen we wel allemaal de verantwoordelijkheid te nemen om ons te 
laten vaccineren.
Ik hoop dan ook van harte dat de mensen, die nu nog aarzelen om zich te laten 
vaccineren, toch de stap nemen om zich alsnog of straks wanneer ze daartoe 
worden uitgenodigd, te laten vaccineren.
Laat u vaccineren opdat wij in vrijheid ook voluit kerk kunnen zijn.

Ds Guus A.V. Fröberg (1e vaccinatie op donderdag 6 mei gehad)

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

en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl
 Via de appgroep van de Bethelkerk 

Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar 
ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor 
Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

 Via ‘Onderweg’.
 Via de website: www.ambachtoost.nl
 Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.

Ds. Guus A.V. Fröberg
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