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Taizégebed
Over de diensten met ingang van 14 november 2021
(Uitzondering: de Gedachtenisdienst op 21 november 2021.
Voor deze dienst zijn uitsluitend uitgenodigde kerkgangers welkom, in
verband met het aantal reeds uitgenodigde nabestaanden.)
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.
•

U wordt welkom geheten bij de hoofdingang door commissie van
ontvangst die namen afvinkt op de alfabetische namenlijst.
De zijingang is alleen voor rolstoelen en dergelijke.

•

Houd 1½ meter afstand

•

Draag een mondkapje
Op de zitplaats mag het kapje weer af.

•

Desinfecteer altijd de handen.

•

Neem uw jas mee de kerkzaal in.
Dit voorkomt onnodig heen en weer geloop.

•

Ga, als het fysiek mogelijk is, ook naar boven.
Zit u boven en wilt u koffiedrinken na de dienst, loopt u dan alstublieft
via de hoofduitgang, buitenom naar de glazen zaal.
De stoelen blijven opgesteld staan zoals afgelopen zondagen maar de
rijen moeten nu om en om gebruikt worden. Voor de duidelijkheid liggen
er nu, net als op de banken, kaarten met ‘niet gebruiken’.

•

Zowel de zijuitgang als hoofduitgang blijven gehandhaafd als
uitgang.
Bij de hoofduitgang kunt u ook uw gaven kwijt in de collectezakken.

•

Bij het koffiedrinken na de dienst ook de nodige afstand bewaren.
Loopt u alstublieft door naar de koffiezaal, daar begint de koster met
koffie schenken.

•

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.
Heleen Horsman, scriba

Bij de dienst van zondag 21 november
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op deze zondag gedenken we hen die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn
heengegaan. We lezen deze zondag Psalm 139 : 1-18 en Johannes 8 : 12- 14a.
In deze dienst noemen we de namen van hen van wie wij het afgelopen kerkelijk
jaar afscheid namen en steken we een kaars aan ter gedachtenis. Tevens wordt
aan de nabestaanden een kruisje met daarop de naam van de overledene
meegegeven. Deze kruisjes hebben niet lang na de datum van overlijden een
plek gekregen in de stilteruimte van de kerk. Tenslotte ontvangt de familie een
kaart. Voorafgaande aan de dienst tot ongeveer tien voor tien en na de dienst is
er voor allen die dit wensen gelegenheid om een lichtje ter gedachtenis aan te
steken.
Aan deze dienst werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee en Edwin Vooijs is de
organist.
Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong.
Voor deze dienst zijn uitsluitend uitgenodigde kerkgangers welkom, in
verband met het aantal reeds uitgenodigde nabestaanden.)
Advent
In de adventstijd volgen we een rooster rondom het kind in de Bijbel.
Vier zondagen rond ‘Mozes in het biezen kistje’, Jozef in de put, de jonge Samuël
en David de herder en harpspel.
Het mooie is dat de schilderij groep hierbij schilderijen heeft gemaakt.
De groep die de liturgische schikking verzorgt gaat van deze thema’s ook wat
moois maken.
Bij de dienst van 28 november
Eerste advent
Deze zondag staat Mozes in het biezen kistje centraal.
De lezing is Exodus 2 : 1-10. Het Israël verblijft in Egypte. Uit de stam van Levi
wordt een mooi kind wordt geboren, maar een jongen. Dat betekende dat hij
gedood zou worden als hij gevonden werd. Want de Farao had opdracht gegeven
alle jongens van het volk Israël die geboren werden, te doden.
Het kind, werd verstopt aan de oevers van de Nijl.
Uit het evangelie vangen we aan met de lezingen uit het evangelie naar Lucas,
vandaag hoofdstuk 1 : 5-25 de aankondiging van de geboorte van Johannes de
Doper.
Taizégebed
28 november, 19.00 uur

Soos
De soosleiding heeft helaas moeten besluiten de soos van dinsdag 23 en 30
november niet door te laten gaan.
Namens de soosleiding,
Els Everaarts

Terugblik
Ondanks alle maatregelen die genomen weden was het gisteren goed om de
dienst rond de cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme' BWV 140 te vieren. Wat
een heerlijke cantate, en wat mooi uitgevoerd door de musici!
Bijzonder was ook dat we burgemeester Wijbenga-van Nieuwenhuizen mochten
ontvangen. Onafhankelijk van elkaar hadden Hans Treurniet en ondergetekende

hem uitgenodigd. Hans kon hem voorafgaande aan de dienst iets vertellen over
de cantatediensten. Ik mocht hem iets vertellen over de Bethelkerk, de
wijkgemeente en over de Verzamelde Kerken van Vlaardingen.
Het was goed om zo over en weer met elkaar kennis te maken.
Guus Fröberg

Vanuit de kindernevendienst
Advent en kerst
Hallo allemaal,
We sturen jullie bericht om jullie en de kinderen op de hoogte te brengen over de
adventsperiode en kerstmorgen.
De afgelopen anderhalf jaar hebben
we vanwege corona nauwelijks
kinderen mogen ontvangen in de kerk.
Afgelopen september konden we
gelukkig weer starten met de
kindernevendienst iedere zondag.
We hebben de afgelopen maanden
alleen weinig kinderen gezien in de
diensten.
Toch gaan we ons voorbereiden op de adventsweken en die beginnen op 28
november.
Het kerstspel zal dit jaar een improvisatietoneelstuk zijn, dat we samen met de
kinderen die kerstmorgen komen en mee willen doen opvoeren. Wij zullen voor
kleding zorgen.
Heb je nog vragen of opmerkingen laat het horen.
Willy van Bree: lbree@chello.nl - 0104744636 of 06 20402172 (app).
Groeten van Greetje, Astrid, Eefje, Erica , Maaike en Willy.
Kerststallenexpositie
Na het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer kerststallen exposeren.
Maandag 6 december willen we ze op de planken, waar nu nog de knuffels staan
gaan neerzetten.
U kunt uw kerststallen maandagochtend 29 en 6 december brengen in de
Bethelkerk, of inleveren bij Nelleke Slootweg, Lusthofstraat 22, tel. 010
4348433.
Zet u bij iedere kerststal duidelijk uw naam met tel. nummer.
De kerststallenexpositiecommissie,
Nelleke Slootweg en Siep Sterrenburg
Expositie in de glazen zaal
Als laatste van de serie getiteld ‘de Schepping’ is nu het werk van Tinie Nobel te
zien in de Glazen Zaal. Hiermee wordt een mooie serie afgerond.

Dag 1

Dag 5

Kleine tijdelijke expositie van werk van Cor van Toledo
Wie het huis van Diddy en Cor van Toledo wel eens bezocht kwam in een klein
museum. Er stonden en hingen allerlei werkstukken in hout en steen door Cor
van Toledo gemaakt.
Een aantal van deze voorwerpen zijn nu tijdelijk met dank aan Diddy en de
familie in de Bethelkerk te zien.
Ook zo gedenken wij Cor.

Kerstpost
Helaas geen Kerstmarkt dit jaar!
Maar de kerstpostactie kan wel doorgaan!
We bezorgen de post voorzien van postcode alleen in VLAARDINGEN voor € 0,50.
Net als voorgaande jaren in samenwerking met voetbalvereniging CWO.
Onze opbrengst gaat naar een goed doel zoals altijd! U kunt de post inleveren
met gepast geld.
Dit kan op:
Zondag 27 november en 5 december voor of na de dienst,
maandagochtend 29 november en 6 december van 10-12 uur,
dinsdagmiddag 30 november en 7 december van 14 -15 uur
en elke dag bij mij in de brievenbus Kievitlaan 20.
We hopen er weer een succes van te maken!
Hartelijke groet,
Marianne de Wilt,
tel. 0614726869.

Wijkdiaconie
Afgelopen zondag 14 november ontvingen wij van u via de bloemenpot € 36,35
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. O.a de zondagse bloemengroet, de kerstattentie voor de
ouderen, attentie bij jubilea.
Een ieder hartelijk dank voor uw bijdrage en giften de afgelopen maand.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert.
Pepijn p(lakt) door
Na het geweldige succes van de knuffelactie hebben we een nieuwe actie voor de
Vlaardingse Voedselbank: zegeltjes plakken voor een gratis boodschappenbox.
De komende 2 maanden geven Boon Supermarkt en MCD deze zegeltjes bij
boodschappen. We willen ze graag collectief sparen zodat we zoveel mogelijk
pakketten aan de Voedselbank kunnen geven.
Pepijn, de ,, motor” achter de knuffelactie, wil ons daar graag weer bij helpen.
De zegeltjes kunnen worden ingeleverd bij de Bethelkerk of bij Pepijn.
Helpt u mee ??
WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK
Op zondag 5 december a.s. is er weer een actie en wij vragen u dan om een pak
hagelslag mee te brengen. Meer pakken 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, of als aanvulling op de pakketten.
Op zondag 7 november kregen we ruim 60 pakken macaroni. 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 4 december tussen
11.30 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
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
__________________________________

Taizéviering
28 november
Bethelkerk – Burg. Verkadesingel 26
Zondag 28 november is er weer een Taizégebed in
de Bethelkerk.
Jaap en Joke van Toor staan garant voor de muzikale
begeleiding, samen met een aantal zangers (m/v)
Verder wordt er gelezen, gebeden en worden we stil.
Aan het einde van de viering is er tijd om te gedenken en een lichtje aan te
steken. Bij het aansteken van de lichtjes klinkt en zingen we ’‘Heel het duister is
vol van luister door uw licht’.
We denken dat het goed is om met elkaar zo de gevulde stilte te delen.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
Aanvang om 19.00 uur
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te vieren, (ook via Kerkomroep
en YouTube (Bethelkerk Vlaardingen).
Iedereen is in principe welkom, maar zijn wel regels in verband met de covid, zie
voor de actuele informatie de website van de kerk:
https://www.ambachtoost.nl/extra_nieuws
Namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
e-mail: predikant@ambachtoost.nl

