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Over de diensten vanaf 1 oktober 
In de kerkenraad is afgesproken dat de 1½ meter wordt losgelaten. 
U wordt niet meer uitgenodigd want iedereen is welkom! 

Maar kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. 
Ook al bent u gevaccineerd! De vaccins beschermen wel goed tegen ernstige 
covid, maar men kan het virus nog steeds doorgeven. 
Desinfecteer altijd de handen.
 
U wordt welkom geheten bij de hoofdingang door commissie van ontvangst die 
namen afvinkt op de alfabetische namenlijst. 

U mag zelf weten waar u gaat zitten, maar dan wel op de stoelen of de banken 
boven. De stoelen worden zo gebruikt dat er 1 stoel vrij is naast bijvoorbeeld 
een echtpaar of een gezin. Zo is er toch nog enige afstand. 

Wilt u toch meer afstand bewaren dan kunt u plaatsnemen op de banken achter 
in de kerk. Vooralsnog niet boven.
 
Zowel de zijuitgang als hoofduitgang wordt vanaf nu gebruikt als uitgang. 
Koffiedrinken kan ook in de ‘Hoge Zaal’ als men de nodige afstand wil bewaren. 
Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer. 
Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief 
getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt 
aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan 
gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen. 
We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

Weet u van harte uitgenodigd,
Heleen Horsman, scriba.

Bij de dienst van zondag 10 oktober
Deze zondag gaat pastor Annabell de Jong bij ons voor.

Bij de dienst van zondag 17 oktober
We lezen deze zondag Jesaja 29 : 17-24 en Marcus 10 : 32-45.
Het houdt maar niet op. Het is een ‘never ending story’. Wie is de belangrijkste?
Ze zijn onderweg naar Jeruzalem. Je denkt dat ze dan met heel andere dingen 
bezig zijn. Je denkt dat ze het met elkaar hebben over een nieuwe toekomst. Met
Jezus zal alles goed komen, nieuw worden. Maar nee, ze hebben het over hun 
eigen positie, wie is de belangrijkste?
Daarom zullen we telkens opnieuw, zolang als we met de vraag ‘ben ik de 
belangrijkste?’ zingen ‘de eerste worden de laatste of ‘de laatste worden de 
eerste

Deze zondag delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.

Wij gedenken Hendrik Pruijt
Henk Pruijt is zaterdag, 25 september, in de leeftijd van 91 jaar overleden. 
Henk leefde een lang en goed leven met Diny Smit met wie hij in 1955 trouwde.



Ze kregen vier kinderen. Hij hield van zijn kinderen, kleinkinderen en 
achtkleinkinderen. En die liefde was wederzijds zo hoorden we tijdens de 
dankdienst. Henk was een mensen-mens, iemand die graag een praatje maakte, 
makkelijk contacten legde.
Hij was een zeer kerkelijk, gelovig mens en was een aantal jaren ouderling.
Zijn laatste jaren waren door het sterk verminderde gehoor en zicht zwaar.
De afscheidsdienst heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden in uitvaartcentrum 
Holy, waarna de begrafenis plaatsvond. tijdens de dankdienst lazen we 
Openbaring 21 : 1-5 en zongen wij liederen waar hij van hield.

We wensen zijn echtgenote Diny Pruijt, zijn kinderen Arjen, Erik, Mirjam en 
Gees, zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte. 
Dat zij zich gedragen weten.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Knuffelactie
Vooraankondiging
Wat is dat nu?
Nee, niet verkeerd begrijpen.
We starten om actie om knuffels te verzamelen.
De supermarkten Boon en MCD hebben momenteel een actie waarbij je zegeltjes
kunt sparen voor knuffels. Met een volle spaarkaart betaal je maar € 5,99 voor 
een van deze knuffelbare dieren! Zie de website met de spaaractie. 

Wij – Pepijn Stratmann en de Bethelkerk – willen deze knuffels inzamelen voor 
de kinderen van gezinnen bij de voedselbank. 
Dus weiger de zegeltjes niet, maar spaar ze voor onze knuffelactie!

Expositie in de glazen zaal
Momenteel is er een expositie van een serie schilderijen, 
getiteld ‘de Schepping’ 
van Cobie van der Vlies in de glazen zaal te zien.

Van harte aanbevolen!!!

https://www.boonsmarkt.nl/spaaractie/


Nieuwe wegen pastoraat van start
We zijn op zoek gegaan naar nieuwe wegen in het pastoraat in de Bethelkerk en 
wagen nu de eerste stappen. Pastoraat is het omzien naar elkaar, en dat doen 
we allemaal. In de Bethelkerk gebeurt dat veel onder elkaar en in kleine 
groepen. Dit is de belangrijkste manier van pastoraat. Het zorgen voor elkaar. 
Daarnaast willen we er ook een beetje structuur in brengen. Ons doel is dat 
leden die 80 jaar en ouder zijn minimaal één keer per jaar bezoek krijgen van de
kerk. Dat doen al heel veel mensen en van velen weten we dat ook. Hebt u 
contact met iemand? Bezoekt u een lid uit de kerk wel eens? Dan zouden we dat 
graag willen weten. Bent u 80 jaar of ouder en is er iemand uit de kerk waar u 
(min of meer) regelmatig contact mee hebt, wilt u dat ook even laten weten? 
Dan kan bij Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl) of bij Carina Kal 
(carinakal@ambachtoost.nl).

Wat we gaan doen: 
We hebben inmiddels achter vele namen een naam van een bezoeker staan. 
Maar nog niet bij iedereen. Straks, nadat we uw reacties hebben verwerkt, zullen
we de lijst bekijken en hopen we natuurlijk dat er nog maar weinig mensen zijn 
die geen bezoeker hebben. Dan gaan we
twee dingen doen: -We gaan in gesprek
met diegene met de vraag of ze
überhaupt behoefte hebben aan bezoek
vanuit de kerk.  -We gaan mensen zoeken
die willen bezoeken. Of dat lukt weten we
nu natuurlijk nog niet. We hopen het wel. 

In de nieuwe wegen in het pastoraat willen we ook nog andere dingen doen. 
We willen graag dat nieuwe leden zich 
welkom voelen. Dat kunnen mensen zijn 
die nieuw in Vlaardingen zijn komen wonen
en automatisch overgeschreven werden. 
Het kunnen ook leden zijn die bewust 

kiezen voor onze wijkgemeente als voorkeurslid of als nieuw lid. Wij willen ze 
graag persoonlijk welkom heten, met een welkom-tasje. In dat tasje is een 
welkomstbrief, een activiteitenboekje, een Onderweg, een potje jam en 
afhankelijk van de tijd van het jaar een kerstkaart of een uitnodiging voor de 
burendag o.i.d. 
Lijkt het u leuk om nieuwe mensen welkom te heten? U kunt het vrijblijvend ook 
gewoon een keer uitproberen. Meer informatie en aanmelden kan bij: 
carinakal@ambachtoost.nl.

En last, but not least hebben we nog iets nieuws bedacht: 
We willen graag dat mensen bij
kroonverjaardagen en
huwelijksjubilea bloemen of een
attentie van de kerk ontvangen.
Als deze leden 80 jaar of ouder
zijn hebben ze
hoogstwaarschijnlijk een
bezoeker naast hun naam staan. Die bezoeker zal dan ook de bloemen brengen. 
Zijn ze jonger (b.v. 25 jaar getrouwd) dan staat er geen bezoeker bij en zoeken 
we mensen die – incidenteel – bloemen namens de kerk willen brengen. Dat zijn 
onze bloembodes. 

Bezoeker
1x  per jaar op bezoek. Bloemen of 
attentie bij ronde verjaardagen of jubilea.
(je ontvangt een lijst, dus niemand hoeft 
zelf iets bij te houden). 

Welkom Nieuwkomers
Contact opnemen met nieuw lid
Nieuw lid bezoeken & welkom heten

Bloembode
Bloemen of attentie namens de kerk. 
(er komt een maandelijkse lijst waar je kan 
kiezen bij wie je iets lang wilt brengen. U hoeft 
echter niet elke maand bloemen brengen!) 
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Wilt u bij de groep van bloembodes horen? Of meer informatie ontvangen? Mail 
dan aan Trudie Poot (trudiepoot@ambachtoost.nl).

Misschien vraagt u zich af wat met de ‘oude contactpersonen’ is gebeurd. 
Iedereen is doorgegaan als Bethelbode. Maar velen zijn ook bezoeker van één of 
meerdere mensen. Een Bethelbode is iemand die een aantal vaste adressen heeft
waar zij/hij de kerkpost bezorgd en bij kroonverjaardagen een verjaardagskaart 
namens de kerk door de bus doet. We zijn blij om te kunnen melden dat we op 
dit moment genoeg Bethelbodes hebben om alle leden van de wijkgemeente 
Ambacht-Oost van post en verjaardagskaarten te voorzien. (nee, niet elk jaar 
een kaart. Alleen op bijzonder momenten… ) 

Samen gaan we nu op de nieuwe wegen in het pastoraat. We blijven naar elkaar 
omkijken en met elkaar geloofsgemeenschap zijn. 

Pastor Annabell de Jong

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.

Ds. Guus A.V. Fröberg 
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