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Over de diensten in januari 2022
Helaas wordt in verband met de lockdown ook de dienst van 9 januari 2022
zonder gemeenteleden gehouden.
- Zondag 9 januari kerkdienst om 10:00 uur.
Wij nodigen u van harte uit online mee te blijven vieren en hopen dat u
ondanks alles fijne feestdagen zult hebben.
Over de oecumenische viering van 16 januari volgen nog nadere
mededelingen in de Bethelbrief en op de website.
Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.
Dat we ons gedragen weten.
Heleen Horsman,
scriba

Zondag 9 januari
Deze zondag gaat ds. Freek Bakker uit Voorschoten bij ons voor.
Zondag 16 januari
Is er een oecumenische viering in het kader van de ‘Week van gebed voor
eenheid 2022’.
Dit jaar is gekozen voor de lezingen die op het gezamenlijke rooster van de
kerken staan: Jesaja 62 : 1-5 en Johannes 2 : 1-12, de bruiloft van Kana.
Thema van de dienst is ‘Toekomstsap’. Omdat dit verhaal ons leert en bovenal de
verwachting meegeeft, dat de ‘goede wijn’ er is voor iedereen die daar niet meer
op rekende, zal zijn.
De dienst was gepland in de Lucaskerk, maar door de lockdown en de betere
opnamemogelijkheden om een livestream te verzorgen is deze dienst verplaatst
naar de Bethelkerk.
Aanvangstijd 10.00 uur!
Medewerking wordt verleend door het Willibrordkoor.
Voorgangers zijn: Voorgangers: Ds. Guus Fröberg en Pastor Henri Egging.
We hopen er een vreugdevolle viering van te maken.
Opbrengst kerstnachtcollecte voor de stichting Nest
Lieve mensen, de collecte van de kerstnacht bestemd voor de kinderen van
project Nest heeft € 1.370 opgebracht.
Het bestuur van de stichting Project Nest is u daar enorm dankbaar voor. Wat
een fantastisch bedrag.
U kunt ons blijven volgen op www.projectnest.org. Indien u ons blijvend wilt
ondersteunen kunt u dat doen via de genoemde website. Ons rekeningnummer is
NL03INGB0009675231.
Met vriendelijke groet,
Leo van der Hoest
Wijkdiaconie
De afgelopen maand december ontving de wijkdiaconie diverse giften die ik niet
allemaal (mag ) kan vermelden. Wat ik wel kan melden is een totaal van Eur
352,00.

Via Els Koevoet mocht ik een enveloppe ontvangen met Eur 10,00
Graag willen we iedereen bedanken die het afgelopen jaar mogelijk maakten dat
de diakenen en de contactpersonen in de wijk het werk konden doen.
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.
Wijkdiaconie, Jos van den Boogert.
Plakken voor de Vlaardingse Voedselbank
Spaar deze winter voor een gratis Boodschappen Box van Boon’s Supermarkt of
MCD. Met het plakken van zegeltjes sparen we voor boodschappen boxen voor
de Voedselbank.
Inmiddels hebben we 15 boxen bij elkaar gespaard!
De actie loopt bij Boon en MCD tot 22 januari 2022. We hebben dus nog drie
weken om het aantal in ieder geval op 20 boxen te krijgen. Meer…zou nog veel
beter zijn! Met elke box geven we € 50,00 aan boodschappen aan de
Voedselbank.
U kunt uw zegeltjes in de Bethelkerk inleveren of bij mij in de brievenbus.
(Lyceumlaan 50). Wacht niet tot het laatst met inleveren. Want bij Boon en MCD
is OP is OP zeker na 22 januari. We rekenen op u hulp. Alvast bedankt.
Ik wens een ieder een gezegend en gezond 2022.
Jos van den Boogert, 06-38315155
De jam staat klaar
Net voor het eind van het jaar 2021 hebben we de laatste jam/gelei gemaakt
van het afgelopen seizoen. Er staat nu vooral veel kweeperengelei, wel meer dan
100 potjes: gewoon, half-zoet, met gember of met rozemarijn. Wilt u een
overzicht van alles wat er staat, vraag dan de bestellijst op bij:
Kees en Ellen Haas, 010-4358606; ellenkees.haas@hetnet.nl.
Binnen Vlaardingen komen we (bestellijs of) bestelde jam ook in 2022 gezellig
langs brengen.
Oud papier
De oud-papiercontainers staan op 8 januari 2022, zowel aan de
Goudenregenstraat als aan het Verploegh Chasséplein.
Breng uw oud papier en karton op deze zaterdag naar één van onze containers.
Het papier is nu veel geld waard, dus een goede reden om het voor
Wijkgemeente Ambacht-Oost te sparen!
De OPA’s nemen het weer graag van u in ontvangst.

Veertigdagenkalender 2022
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender,
voor en door gemeenteleden van de Bethelkerk.
Ook in 2022 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender
samenstellen.
Daarom een uitnodiging aan u / jou:
kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een
gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of
Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie.

Je gebruikt maximaal 250 woorden.
We laten ons dit maal inspireren door het thema “genoeg” (en dat is actueel
genoeg).
Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 25 januari 2022 bij mij aan te
leveren, liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl.
of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen.

Terugblik
En opeens werd alles weer anders.
Geen kerkgangers in de diensten, slechts kijkers en luisteraars thuis of waar dan
ook.
Het was een hele omschakeling, die dankzij de vele vrijwilligers toch weer vlotjes
verliep. Geweldig dat meteen weer een groep zangers hun medewerking
verleenden voor de diensten. En indrukwekkend hoe het Kerk TV-team alles in de
goede banen van beeld en geluid wist te leiden.
En natuurlijk waren er of bleven er ook lichtpuntjes in deze dagen.
De schilderijen van het schilderscollectief die de dagen van advent en kerst
begeleiden. De schilderijen vormden een prachtige bron van inspiratie.
Daarnaast of daarbij de altijd weer mooie liturgische schikkingen. Ook voor de
diensten die louter worden uitgezonden zijn deze belangrijk.
Vorig jaar waren ze een succes, dit jaar trok de kerststallenexpositie in de glazen
zaal veel bezoekers.
En dan natuurlijk ook de opname van de kinderen, die het kerstverhaal
verbeelden, voor de kerstmorgendienst.
Zo was er naast de uitgezonden diensten toch nog genoeg te vieren en te delen
met elkaar in deze schrale dagen.
We hopen dat we spoedig weer wat kunnen gaan terugschakelen naar wat we
voorheen normaal noemden.
Houd moed en steun elkaar
Ds. Guus A.V. Fröberg
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

