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Bij de dienst van zondag 15 augustus
Deze zondag gaat mw. ds. Gera van der Linden, predikante te Spijkenisse bij ons
voor.
Bij de dienst van zondag 22 augustus
We lezen Johannes 6 : 41-62.
Ik ben het brood des levens.
In vers 41 staat een prachtig woord: ‘murmureren’ zo vertaalde men in de
Staten Vertaling. Een vorm van klanknabootsing voor het woord ‘mopperen’.
Zoals toen in de woestijn gemopperd werd tegen Mozes en Aäron, zo mopperen
ze nu tegen Jezus. Mopperen gebeurt vanuit een gebrek aan vertrouwen. De
omstanders rond Jezus geloven niet wat hij zegt: ‘Ik ben uit de hemel’.
We lezen daarnaast het deel uit Exodus 15 : 22-27 waar het volk murmureert:
‘Wat zullen wij drinken?’
In deze dienst delen we brood en wijn, vieren wij de maaltijd van de Heer.
Bij de dienst van zondag 29 augustus
We lezen deze zondag Marcus 8 : 22-26, de genezing van een blinde.
Is de doop niet te vergelijken met deze genezing.
Als je gedoopt bent als kind, is er een eerste stap gedaan. Pas later in de
leerschool van het geloof en van het leven begin je alles duidelijker te zien.
Hoe scherp zien wij het allemaal in deze tijd, waarin de beelden over elkaar
buitelen?
In deze dienst zal de doop worden bediend aan Renske van der Velde.
Bij de dienst van zondag 5 september
Deze zondag gaat ds. Wim Barendregt uit Maassluis bij ons voor.
Wij gedenken Anneke Vat
Anneke Vat is 15 juli is overleden. Ze is 74 jaar geworden. Anneke, geboren op
27 oktober 1946 en getogen in Vlaardingen groeide in een gezin van zes
kinderen op. Toen zij een jaar au pair in Zwitserland was leerde Freni kennen,
haar vriendin voor het leven.
Zij werd later secretaresse bij het P.I.T (Protestants Interkerkelijk Thuisfront).
Zij ontmoette Sjaak LaLau met wie ze in 1982 trouwde.
Samen genoten ze van het leven en reisde heel Europa door tot Sjaak 15 juli
2011 overleed.
Anneke kwam graag in de kerk, de Oosterkerk later de Bethelkerk.
“Het is goed om een uurtje rust te hebben, te bidden en te zingen, met en voor
elkaar”, zo zei ze eens in een interview. Anneke was met hart en ziel een
kerkmens, ze was betrokken bij de gemeenschap en bovenal een kritisch
gemeentelid. Ze heeft verschillende functies in de kerk vervuld, was voorzitter
van de kerkenraad van de Nwe. Oosterkerk en daar ook scriba. Later ook scriba
van Ambacht-Oost. Ze noemde zichzelf een regelaar, een organisator.
Voor Anneke was kerk bovenal gemeenschap. En dat bleef ook de laatste jaren
tijdens het ziekbed van Sjaak en in haar laatste levensjaren toen ze geleidelijk
aan moest energie moest inleveren.
De betrokkenheid bij de kerk bleef onverminderd. Ze wist zich daarbij gesteund
en gesterkt door de talloze kaarten, brieven, telefoontjes en bezoeken.

Ze noemde op het laatst van haar leven de kerkelijke gemeenschap van de
Bethelkerk een ‘levensrekkende kracht’ was. Die kracht is natuurlijk niet te
bewijzen, het is een zaak van geloven. Die kracht van de gemeenschap was haar
geloof.
De dienst voorafgaande aan de begrafenis vond vrijdag 23 juli in de Bethelkerk
plaats waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats Holy.
Wij zijn in gedachten en gebeden bij de zussen en broers Ina, Joke, Jan, Aat en
Hans, hun partners en de nichten en neven.
Ds. Guus A.V. Fröberg
Beperking kerkdiensten in Vaartland opgeheven
Zoals vanouds zijn vrienden en kennissen van Vaartland altijd van harte welkom
om de kerkdiensten mee te vieren.
Helaas was het een de afgelopen tijd praktisch niet mogelijk.
Het goede bericht: het kan weer!
We hopen u weer graag te kunnen begroeten!
Ds. Hans Mast
OP DE KOFFIE BIJ DE DOMINEE
Derde woensdagochtend van de maand: 18 augustus
De Bethelkerk is weer open om koffie te drinken en elkaar
te ontmoeten.
Dit is van 10.30 -12 uur.
In de glazen zaal van de Bethelkerk.
De koffie met een koekje staat klaar.
Iedereen is van harte welkom.
Tot ziens!
Volgende keer: 15 september.
Oud papier
Op 4 september is er weer de maandelijkse oud papierinzameling aan de
Goudenregenstraat van 9.00 tot 12.00 uur en op 11 september staat de
container aan het Verploegh Chasséplein.
De papierprijs is vrij hoog, dus wil ik u allen vragen, geef het niet aan Irado mee,
maar breng het papier en karton zoveel mogelijk naar onze eigen containers.
Dank u wel!
Namens de OPA-mannen,
Kees Brouwer
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 5 september a.s. willen we de maandelijkse acties voor de
Vlaardingse Voedselbank weer oppakken. De laatste inzameling was net voor
Pasen met de vastenactie van de kinderen. Dit was een groot succes.
We willen u vragen om dit keer een pak rijst in te leveren. U kunt dit
achterlaten in de bakken die bij de ingang van de kerk staan.

Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar
de kerk te komen is het ook mogelijk om op zaterdag 4 september even lang te
komen tussen 11.00 en 12.00 uur.
U kunt de rijst ook in de loop van de week langs brengen als er iemand aanwezig
is. Als dat allemaal niet lukt mag u ook bellen naar onderstaand
telefoonnummer. Dan haal ik het bij u op.
Wij hopen van harte dat u weer mee wil doen er een succes van te maken.
Alvast hartelijk bedankt,
Jos van den Boogert, 06-38315155
Wijkdiaconie
Via de bloemenpot van afgelopen zondag 8 augustus ontvingen we € 76,05.
In juli mochten we op de rekening de volgende bedragen ontvangen voor het
werk van de Wijkdiaconie €12,= , € 25,= en € 100,= .
Wij willen u bedanken voor alle giften waarmee het werk van de wijkdiaconie ook
in deze tijd door kan gaan.
Door een gift over te maken naar rekening nr. NL18 INGB 0005344105 t.n.v.
wijkdiaconie Ambacht-Oost steunt u het werk van de wijkdiaconie.
Jos van den Boogert

Giften
Cobi Brouwer heeft een bijdrage van € 20,-- voor de Wijkkas ontvangen van NN.
Waarvoor onze hartelijke dank.
We blijven met elkaar verbonden
 Via de Bethelbrief, de digitale weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost.
Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
Iedere zondag liggen er een beperkt aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de
ingang liggen, voor hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te
ontvangen en te lezen.
 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.
We wensen iedereen een gezegende vakantietijd, thuis, in Nederland of in het
buitenland. Dat het goede dagen zullen zijn.
Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong

