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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 24 oktober
Deze zondag lezen we Deuteronomium 6 : 4-8 en Marcus 10 : 46-52.
Er klinkt een roep om ontferming. Een man langs de kant van de weg, genaamd
Bartimeüs roept ‘Heer ontferm U!, ’Heb medelijden met mij!’.
De leerlingen zijn ziende blind en vinden dat geroep irritant. Het leidt af van de
grote zaak waar ze voor staan. Wanneer zijn ogen door Jezus geopend zijn staat
hij op en wordt hij volgeling van Jezus. Zijn gloria klinkt in woord en daad. Hij
gaat met hem op weg naar Jeruzalem.
We verheugen ons met de ouders, broertjes en zusjes en familie in deze dienst
de doop te bedienen aan:
Fenne, dochter van Rik Meerman en Esther de Jong,
Maaike, dochter van Charlotte en John de Graaf
en Naim, zoon van Renée en Ayhan Alpagül.
Aan deze feestelijke dienst werkt de cantorij mee.

Bij de diensten van zondag 31 oktober
Deze zondag gaat ds. Edwin de Jong uit Hellevoetsluis, predikant te
Simonshaven bij ons voor.
Ikzelf ga deze zondag in Vaartland voor.
In deze dienst delen we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.
Wij gedenken Bastiaan Guis
Bastiaan Guis is op 29 september jl. overleden aan onverwachte complicaties na
een hartoperatie. Hij was 76 jaar. Bas en zijn vrouw Ali waren dit jaar 50 jaar
getrouwd. Op 7 oktober hebben we in een drukbezochte kerkdienst in de
Bethelkerk afscheid van hem genomen en op Emaus begraven. Het Vlaardings
mannenkoor Orpheus, waarin Bas jarenlang zong, luisterde de dienst op met
prachtige liederen. Zijn leven lang woonde Bas in Vlaardingen. Hij wist zich op te
werken tot zeer gewaardeerde creditmanager bij een groot bedrijf. Hij had een
brede belangstelling, was graag in de natuur, wist veel van geschiedenis. Ik
leerde hem kennen in de toenmalige Ichthuskerk. Hij en Ali waren enthousiaste
gemeenteleden. Ze namen graag deel aan de reizen naar Chevetogne en deden
mee aan de voorbereidingen van de Taizévespers. Niet veel mensen wisten dat
Bas leed aan heftige angsten, voortgekomen uit een zwaar beschadigde jeugd.
Dat was een grote en verborgen opgave voor zijn gezin. Pas in zijn latere jaren
wist hij zich daarvan te bevrijden. Ali was zijn anker en houvast in het leven, ze
waren meer dan 58 jaar samen. Velen van ons bewaren warme herinneringen
aan zijn zorgzaamheid en humor. Hij was een opa met wie je kon lachen,
vertelde zijn oudste kleindochter.
Mag zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor zijn echtgenote Ali, zijn zoons Koos
en Herman, hun partners en de vier kleindochters.
Ds. Marianne Vonkeman
Bijbelleerhuis
Woensdag 1 november komen we weer bij elkaar om psalm 65 te lezen en te
bespreken. Op deze ochtend zullen ook de herdichting van deze psalm ‘De stilte
zingt U toe, o Here’ door Willem Barnard lezen.
Ik ben benieuwd hoeveel anders de psalm in de NBV21 geworden.
Afscheid van domineesland
De titel van deze avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek
‘Afscheid van domineesland’ van Menno ter Braak. Een boek geschreven in 1931.
De titel is mede ingegeven door het rapport ‘Geroepen en gezonden’ van de
Protestantse kerk in Nederland, waarin afscheid wordt genomen van de klassieke
opleiding van predikanten en er naast de predikant een pastor komt.
De titel van de rapport had ook ‘Afscheid van domineesland’ kunnen heten.
Maar het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in
de zin van ‘vroeger was alles beter’ in de kerk.
Deze avonden willen we proberen te verzamelen wat ik in de jaren dat ik
predikant was en ben belangrijk tot zeer belangrijk vind en welke zaken
belangrijk voor de kerk zijn/ zouden moeten zijn. Op de allereerste avond zal
allereerst de vraag gesteld en beantwoord worden ‘waarom theologie, bijbelse
theologie?’
De volgende avonden komen o.a. aan de orde ‘Kerk en Israël’ onopgeefbaar
verbonden, wat betekende het toen en wat betekent dit nu.
‘Order, order please’ over de noodzaak van liturgie.
‘Begrijpt gij wat gij zingt’ over de vreugde van het zingen in de kerk.

‘Kerk en wereld, kerk en schare’ over de kerk als apostolaire, missionaire
gemeenschap.
‘We zijn vierende, maar ook een lerende en dienende gemeente.’
Nog zo’n lastig thema: spiritualiteit. Over geloven met ‘hoofd, hart en handen’.
Tenslotte ‘de Vreugde voert ons naar dit huis.’ Over de vreugde van het
predikant zijn.
Dit is een voorlopige schets van de thema’s op deze avonden.

Voor deze serie zijn voorlopig vijf donderdagavonden gereserveerd:
4 november,
2 december,
6 januari,
10 februari en
10 maart + gezellige afsluiting
Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 010 4348433, e-mail:
predikant@ambachtoost.nl.
Kinderkerstfeest
Hallo allemaal,
na een jaar, dat er niets door kon gaan door corona willen we de
KINDERKERSTZANG weer gaan starten o.l.v. Arlène Drenkelford.
Het is zaterdag 18 december van 16 - 17 uur in de Bethelkerk, Burgemeester
Verkadesingel 26.
We gaan vanaf vrijdag 5 november van
14.45 tot 15.30 uur oefenen in een van de
zalen van de kerk. Er wordt voor iets te
drinken gezorgd.
Kinderen vanaf groep 3....uitzonderingen
bespreekbaar...(broertje, zusje, talent) 😉
Graag voor 29 oktober opgeven, dan
weten we hoeveel kids we kunnen
verwachten.
OPGAVE: j.wilt1@chello.nl of liefst via app, telefoon 06 14726869.
WE WILLEN ER WEER EEN "SPETTEREND" FEEST VAN MAKEN!

Knuffelactie
De actie loopt ten einde maar nog steeds worden er spaarkaarten en knuffels
gebracht. Wat is iedereen heerlijk enthousiast.
Wij – Pepijn Stratmann en de Bethelkerk – hebben deze knuffels ingezameld
voor de kinderen van gezinnen bij de voedselbank.
Inmiddels zijn er al heel wat knuffels gekocht met hulp van uw sparen. Speciaal
hiervoor is in de glazen zaal* een ‘knuffelwand’ ingericht. Leuk om keer een
wandelingetje naar toe te maken.

De stand is inmiddels 86 knuffels in de kerk.
Iedereen die meedeed, zegeltjes spaarde, een knuffel kocht en bracht, een tikkie
stuurde, heel hartelijk bedankt.
Guus A.V. Fröberg (18-10-2021)
*) De Glazen zaal – Wat is dat elf jaar geleden toch een gouden keuze geweest
om aan de Bethelkerk een glazen zaal te bouwen, een zaal die laat zien dat de
Bethelkerk, open en gastvrij is. Een zaal die voorbijgangers uitnodigt om te
kijken – nu naar de knuffels -, om binnen te lopen om gereedschap, doppen, oud
metaal, postzegels, ansichtkaarten binnen te brengen, een praatje te maken, een
kop koffie te drinken, even stil te zijn.
Lof voor allen die toen dit idee hebben gelanceerd en uitgevoerd.
Guus A.V. Fröberg

Expositie in de glazen zaal

Momenteel is er een expositie van een serie
schilderijen, getiteld ‘de Schepping’.
Na de schilderijen van Cobie van der Vlies zijn nu
de schilderijen van Gerrie van der Heijden te zien
in de glazen zaal te zien.
Van harte aanbevolen!!!

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 7 november is er weer een actie en wij vragen u dan om een pak
macaroni mee te brengen. Meer mag natuurlijk ook. We hopen dat u weer mee
wil doen en het tot een groot succes wil maken.
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling voor voedselpakketten voor
mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp
nodig hebben.
Op zondag 5 september kregen we 40 pakken aardappelpuree. Namens de
Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.
Omdat het helaas op zondagmorgen nog niet voor iedereen mogelijk is om naar
de kerk te komen kunt u ook langskomen op zaterdag 6 november tussen
11.00 en 12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in de kerk
aanwezig is.
Alvast hartelijk bedankt.
Jos van den Boogert, 06-38315155
JAM
Ook dit jaar hebben we tot onze grote verwondering heel wat jam en gelei
kunnen maken. We wachten nog even met verkoop in de kerk, maar u kunt wel
weer jam bestellen via mail of telefoon. U bestelt en wij bezorgen – binnen
Vlaardingen, bij voorkeur op woensdagavond.
De opbrengst gaat in zijn geheel naar het project van zuster Mary.
Ellen en Kees Haas
Tel. 4358606
Email: ellenkees.haas@hetnet.nl.
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

_________________________________________________________________________
MEDIATIEF MOMENT
De kerk is fantastisch
Wie tegenwoordig een boekje schrijft met de
titel ‘De kerk is fantastisch’ is een moedig
mens. Want alles wat we binnen en buiten de
kerk zeggen over de kerk, behalve dat de kerk
fantastisch is. Rik Torfs, kerkrechtdeskundige,
televisiemaker, columnist en twitteraar heeft
het aangedurfd. Rik Torfs spaart de kerk niet
en toch blijft hij zeggen ‘de kerk is fantastisch’.
Toen ik de aankondiging van het boekje zag
dacht ik : Nee, niet weer zo’n kerkopbouwboek
met statistieken vol met modellen en
geschreven in een niet te verteren proza. Een
recensie van een collega, van Mirjam Elbers,
trok me over de streep om het toch te kopen
en te lezen.
Op de vraag ‘wat is de kerk’ zullen maar
weinigen antwoorden ‘de kerk is fantastisch’.
Velen wijzen op het gebouw, de rijkdom van de
kerkgebouwen en de overbodigheid daarvan.
De kerk is een gemeente en een hutje zou haar
genoeg moeten zijn. Anderen wijzen op de
talrijke schandalen waar de kerken mee te maken heeft. De kerk heeft het
boetekleed moeten aantrekken en nog steeds wordt de kerk en de mensen van
de kerk aangekeken op wat er allemaal aan seksueel misbruik, aan financiële
malversaties, aan misbruik van macht is geschied. Het lijkt er op alsof we het
lied ‘de vreugde voert ons naar dit huis’ niet mogen zingen.
De kerk is fantastisch omdat hij zo onvolmaakt is en zo beschadigd! Dat is kort
maar krachtig de verklaring van de titel. In een achttal hoofdstukken laat Rik
Torfs zien waarom de kerk fantastisch is. De inhoud van ieder hoofdstuk is vaak
onverwacht als je uitgaat van wat de titel in eerste instantie oproept.
De kerk als gebouw
De kerk mag een gastvrij gebouw zijn. God woont er en God is gastvrij. Ook al
gebeurt er weinig en is het gebouw ‘er zomaar’ dan nog is de kerk een
verwijzend teken in een stad dat verbindt. Het gebouw mag een oriëntatiepunt
zijn in een wereld van gedesoriënteerden.
De kerk als verrotting
Het ideaal beeld van de kerk: ‘Een bloeiende geloofsgemeenschap’, ‘De gelovigen
zijn broeders en zusters onder elkaar’, conform Hand 4:32: ‘De groep mensen
die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen
beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles
gemeenschappelijk.’
Maar waar mensen geregeld bij elkaar komen, ontstaat automatisch een vorm
van institutionalisering. Dit geldt ook voor de kerk als gemeenschap. En daar
ontstaat de verrotting. Maar in het falen van het instituut ligt de kracht van het
christelijk leven. Verrotting geeft humus en op humus kan iets nieuws groeien.

De kerk voor ongelovigen
In de kerk is ruimte voor alle vormen van geloof: ongeloof, twijfel, atheïsme. De
zegen van paus Franciscus op 27 maart 2020 op een leeg Sint Pietersplein was
voor ‘Urbi et orbi’, voor stad en wereld, zonder onderscheidingen. De kerk is er
voor heel oecumene, heel de bewoonde wereld.
De kerk als oase
De kerk biedt ook de mogelijkheid om je even terug te trekken uit de wereld. Om
bij te komen door middel van gebed, contemplatie, de kloosters, de muziek.
De kerkdienst zelf is zo’n oase, een uur iets anders dan het overspannen leven.
En wat te denken van het ambtsgeheim, de biecht?
De kerk schept zelfs oases zoals het asielrecht. Soms biedt de kerk een veilige
haven voor wie geen plaats meer hebben om het hoofd neer te leggen, voor wie
in gevaar zijn.
De kerk als hospitaal: we horen op de achtergrond paus Franciscus die de kerk
ziet als een veldhospitaal, open voor allen en ieder.
De kerk moet een Blijde Boodschap uitstralen en iedereen opnemen om de
wonden te laten helen. Het is een kerk van barmhartigheid, generositeit,
vergiffenis.
De kerk en humor
Humor is levensnoodzakelijk wanneer je er positief in de staat en er – ook
ambtshalve – in werkt. Al eeuwenlang heeft de kerk (het instituut) de neiging om
aan te schurken tegen ideologische stromingen en de heersende machthebbers.
‘Humor beschermt de waarheid.’ Door humor schep je ruimte voor de groei van
de waarheid.
De kerk en schoonheid
Er zijn veel mooie kerken, wie geniet er niet van? Die schoonheid heeft vaak een
religieuze dimensie, voor gelovigen en niet-gelovigen. Laten we zuinig zijn op die
schoonheid!
De kerk en de opstanding
De kerk is een van de laatste plaatsen in onze samenleving waar het
verrijzenisgeloof wordt beleden. Heeft verrijzenis ‘nut’? Je kunt je ook afvragen;
‘Heeft liefde ‘nut’?’ Misschien is dit laatste hoofdstuk wel de kern. De kerk is een
van de laatste plaatsen waar we kunnen zeggen dat de dood niet het laatste
woord is. De plaats waar we zeggen dat het anders kan, anders moet en anders
zal worden, ondanks onszelf. De plaats waar wíj in Christus naam opstaan tegen
de doodsmachten , de kapotmakende machten en krachten in onze samenleving,
in de schepping.
Stuk voor stuk bieden de hoofdstukken gespreksvragen. Hoe is het met mijn
kerk, onze kerkelijke gemeente gesteld?
De kerk is ontzettend onvolmaakt. Het christendom is fragmentair. En daarom is
de kerk geen geolied systeem en dus geen ideologie. De kerk is een levend
organisme, met al haar feilen. En daarom blijft die kerk fantastisch.
Een ‘fantastisch’ boek.
Een aanrader voor iedereen van wie de zuurgraad in en door de kerk oploopt!
Ds. Guus A.V. Fröberg

