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Bij de dienst van zondag 15 januari 2023 
Zondag 15 januari vieren wij aan het begin van de week van gebed 
een oecumenische dienst samen met de katholieke gemeente 

Lucaskerk. De dienst zal in de Bethelkerk zijn en begint om 10:00 
uur. De week van Gebed heeft als thema: “Doe goed, zoek 

recht”. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme. Bij de 
voorbereiding hebben wij ons laten inspireren door het materiaal 

van MissieNederland, de Raad van Kerken en SKIN.  
Jesaja 1 vers 17 is de bijbeltekst die centraal staat: “Leer goed te 

doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, 
sta weduwen bij”.  

In deze dienst werken pastoor Henri Egging, pastor Annabell de Jong, het 

Willibrordkoor en organiste Nel de Heer mee.  
Het belooft een interessante dienst te worden.  
 

Ook op zondag 15 januari: Pot luck lunch++ 
Zondag om 12:00 uur is het dan eindelijk zo ver: het eerste Pot Luck lunch++. 

Een tijdje terug zaten we met de groep ouders van jonge kinderen bij elkaar.  
Die avond bespraken we nieuwe ideeën, 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Eén van de 

dingen die hierbij uit kwam was het samen eten en 
dan een inhoudelijk deel waar we samen dieper op 

een thema of bijbelverhaal ingaan.  
Zondag dus voor het eerst. 
We eten samen een Pot Luck Lunch. Een maaltijd 

voor alle generaties. Het voordeel van een Pot 
Luck maaltijd is, dat je altijd genoeg hebt voor 

iedereen. Want iedereen neemt genoeg eten mee 
voor het aantal personen met wie je komt plus 
minimaal 1 portie. Dan kan de ‘onverwachte gast’ 

aanschuiven en hebben we altijd genoeg.  
Wat je mee neemt is helemaal aan jezelf. 

Boterhammen, salade, cake, lasagne of soep. Leef je 
uit!  
Als je kort voor 12 uur komt heb je nog genoeg tijd 

om je mee gebrachte eten op de lange tafel te 
zetten. We gaan dan tegen 12:00 uur samen 

beginnen met de maaltijd.  
(Uiteraard mag je ook gewoon naar de dienst komen 
en dan in de kerk blijven… (zo doe ik dat ook)  

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
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Na het eten begint het inhoudelijk gedeelte van de middag. We moeten even 

afwachten hoeveel kinderen komen en welke leeftijden - maar ds. Yvonne gaat 
sowieso met hen iets doen. Waarschijnlijk in de hoge zaal of de glazen zaal.  

Een van de thema’s die tijdens ons gesprek genoemd waren was gebed. Want wat is 
bidden? Doe je dat? En hoe dan? Waarom zou je gaan bidden? Aan het begin van de 

week van gebed is dit een heel passend thema om samen over te hebben.  
 
Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten en ruimen we samen weer op (iets 

met ‘vele handen maken licht werk’). Iedereen neemt zijn / haar eigen resten weer 
mee naar huis.  

Nodig mensen uit, kom alleen of met je gezin. Welkom!  
Pastor Annabell de Jong 
 

 

 
 
Vespers in de Bethelkerk  

(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus) 
Zondagmiddag 15 januari 2023 om 17.00 uur  
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur) 

Bethelkerk Vlaardingen 
Voorganger: ds. L. Wüllschleger 
Thema: Obadja 

Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ en YouTube-kanaal Bethelkerk 
Vlaardingen 

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.  
In dit seizoen 2022/2223 gaat het over ‘kleine profeten’. Obadja is aan de beurt. 
De Vespercantorij is present, er is gemeentezang en collecte. 

We weten weinig over Obadja. Het Bijbelboekje bevat profetische teksten uit 
verschillende eeuwen vóór Christus, in poëzie en proza.  

Het gaat daarin vooral over de omgang tussen de broedervolken van Jacob en Esau. 
God kijkt niet straffeloos toe.  
Zijn er parallellen te trekken met onze tijd? 

Mocht u problemen hebben met vervoer naar de Bethelkerk, of kunt u juist iemand 
meenemen met uw auto, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende en 

proberen we een oplossing te zoeken. 
Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand, 17.00 uur, in de 
Bethelkerk. 

Heel hartelijk welkom! 
 

Namens de Vesper-werkgroep, 
Kees Nieuwstraten  
mail: corkees29@gmail.com 

tel.: 06 25108182 
 

Blue Monday 
Maandag 16 januari staat bekend als ‘blue monday’. De deprimerendste dag van het 
jaar! Dat is de dag waarop je alle festiviteiten en drukte achter je hebt gelaten, en 

ook de dag waarop de meeste goede voornemens voor het Nieuwe jaar al weer 
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vergeten zijn. Een dag om ‘blue’ van te worden. De term is afgeleid van het Engelse 

begrip "feeling blue" (neerslachtig, somber, down of depri zijn). De kleur blauw had 
vroeger in de zeilscheepvaart met rouw te maken. 

Op het internet kan je tips vinden om wat te doen op blue monday.  
Ik heb ook een idee: Een woordspel - Uit BLUE wordt 

BLOEM.  
Wat is er mooiers om iemand iets te geven?  
Waarom geef je vandaag niet een bloem aan iemand. 

Iemand van wie je denkt dat die het verdiend heeft, 
een oppepper kan gebruiken of met wie je gewoon blij bent 

dat diegene er is.  
Laten we van de blue monday van 2023 een bloem-monday 
maken!  

Pastor Annabell de Jong 

 

 

Uitnodiging Bethelmannen Zingen / Bethelvrouwen Zingen 
Na twee jaar waarin de BMZ en BVZ evenementen door 
corona niet door konden gaan hebben we nu gelukkig 
weer de gelegenheid daar voor. 

Wij zouden het heel fijn vinden als we een groot aantal 
mensen bij elkaar kunnen brengen om deze evenementen 

te laten slagen. Een aantal mannen heeft zich al 
opgegeven voor de BMZ. 
U kunt zich nog opgeven, maar haast is geboden 

want volgende week is het al 21 januari! 
 

De Bethel Mannen gaan op zaterdag 21 januari weer zingen en de Bethel Vrouwen op 
zaterdag 4 februari.  

Dit keer hebben we Edwin Vooijs bereid gevonden om ons gelegenheidskoor te 
dirigeren, hier zijn wij heel blij mee omdat, zoals u waarschijnlijk weet, Edwin één van 
onze “eigen” organisten is. 

Net zoals voorgaande jaren beginnen we dan ’s middags om 13.30 uur met de inloop 
waarna we om 14.00 uur beginnen met de repetitie. 

Om 16.30 uur kunnen we dan met de uitvoering in de kerkzaal beginnen die uiteraard 
zoals gewoonlijk door de partners, vrienden en bekenden bijgewoond kan worden. 
Na de uitvoering vindt dan de bekende afterparty plaats. In de week voor de 

uitvoering wordt in een aparte mail aan de deelnemers gevraagd iets mee te brengen: 
frisdrank, bier, wijn, kaas, worst etc. 

Evenals voorgaande jaren vragen wij van iedere deelnemer een bijdrage in de kosten 
van € 7,50. 
 

Voor de BMZ kunt u zich opgeven bij: chrismooij@ambachtoost.nl 
Voor de BVZ kunt u zich bij Monique Roessen opgeven  

moniqueroessen@ambachtoost.nl 
Neem gerust familie, vrienden en buren mee als zangers, zangeressen of als publiek. 
 

Met vriendelijke groet, 
Monique Roessen, Bert van der Meer en Chris Mooij 

 
 

mailto:chrismooij@ambachtoost.nl
mailto:moniqueroessen@ambachtoost.nl
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O.P.A.  
Op 14 januari 2023 staat de oud 
papier-container weer klaar aan het 

Verploegh Chasséplein. Het zou fijn 
zijn als u in het nieuwe jaar weer al 

uw oud papier en karton naar de 
containers wilt brengen. Blijf a.u.b. 
sparen! De opbrengst van 5 en 12 

november was respectievelijk:  
Goudenregenstraat – 4,62 ton en 

Verploegh Chasséplein – 2,38 ton 
tegen een prijs van € 37,50 per ton. 
Dank namens het team medewerkers. 

Kees Brouwer 
 

 

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden) 
Vierde woensdagochtend van de maand, 

25 januari 2023 
 

Op woensdag 25 januari om 10:30 uur bent u weer van 

harte welkom bij het koffiedrinken in de kerk. 
Aansluitend is er een lunch en daarvoor kunt u zich opgeven 

bij:  
Cobie Plantinga tel. 010-4347162 of mailadres: 
cobieplantinga@hotmail.com Of bij Anneke Roodenburg tel. 

010-4340055. 

 
 

40-dagen kalender 
Beste gemeenteleden,  
Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen 

kalender, voor- en door gemeenteleden van 
de Bethelkerk.  
Ook in 2023 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 225 woorden. 

We laten ons ditmaal inspireren door het thema ‘stenen’.  
Citaten/uitdrukkingen over stenen die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven: 
De steen op je maag.  

Steengoede verhalen.      
De steen waaraan je je vreselijk stoot.  

Een steen staat voor zware, niet te tillen problemen. 
De steen die iemand naar haar hoofd gegooid krijgt. 

De afgekeurde steen is een hoeksteen geworden. 
Stenen voor brood. 
Versteend hout. 

mailto:cobieplantinga@hotmail.com
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De stenen tafelen. 

Ik stond versteend van angst. 
Geen steen zal op de andere blijven.  

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. 
Dat oeroude rotsvaste gesteente waarop je kunt lopen.  

De stenen in de bergen of de woestijn die de weg markeren. 
De bijzondere gedenksteen, in het landschap of op een graf. 
En vooral: de rots die opengaat in het verhaal van Pasen waar de steen staat voor de 

dood.  
De steen voor het graf van Jezus is weggerold. 

Laat je inspireren! Het moet toch zeker gaan lukken om weer ruim 40 mooie bijdragen 
te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……   
Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 18 januari 2023 bij mij aan te leveren, 

liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl  
of via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen  

Kees Nieuwstraten, tel 06 2510 8182 
 
 

       Bethelcafé 19 januari 

    U bent van harte welkom 

 

 

Doe je mee met de Buurtbezem Oud Ambacht?  
Wat is de Buurtbezem? 
Ongeveer 10 jaar geleden is Buurtbezem Oud Ambacht gestart. Wijkbewoners Elma 

Oosthoek en Hermine Koning namen dit initiatief toen ze zagen dat ons mooie Oud 
Ambacht vervuilde.  
Wijkbewoners sloten aan bij dit initiatief en nemen deel aan de Buurtbezem.  

We komen maandelijks in actie om,  met een groepje, het 
zwerfvuil te verwijderen. Ook scholen werden benaderd en 

nemen/namen deel met de leerlingen. Want ja, jong geleerd….. 
Basisscholen Ambacht zijn actief gebleven en ondernemen rond 
hun scholen actie met de leerlingen. Ook zijn er wijkbewoners 

individueel actief met het zwerfvuil verwijderen rond de eigen 
woning, de straat, de groenstrook bij hun huis of de speeltuin in 

hun buurt. Zij kregen daarvoor materialen (prikker, 
handschoenen) van ons of van de gemeente. 
In Vlaardingen zijn meer wijken die ons hebben gevolgd en met succes een eigen 

Buurtbezem zijn gestart.  Kortom we helpen onze wijk en onze stad schoner te 
worden en niet teveel vervuiling achter te laten voor ons nageslacht.  

Inmiddels kennen wij de meest ’hotspots’ wel in onze wijk waar veel vuil ligt en 
ruimen dat op. Maar als u nog wat is opgevallen waar wij eens langs moeten gaan dan 

horen wij dat graag. 
We zouden het fijn vinden als meer wijkbewoners aansluiten bij de Buurtbezem of een 
stukje wijk willen adopteren en schoonhouden. 

mailto:keesnieuwstraten@ambachtoost.nl
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Het levert niet alleen een schonere wijk, maar ook onderlinge contacten op met 

wijkbewoners. 
U bent van harte welkom! 

 
De Bethelkerk en de Buurtbezem 

Sinds enige jaren mag de Buurtbezem de werkmaterialen in de schuur van de 
Bethelkerk plaatsen. Een mooi centraal punt in de wijk en sinds enkele maanden is de 
Bethelkerk ook de plek waar wij, met koffie, worden ontvangen.  

Een mooiere start en ontmoeten kunnen wij niet wensen. 
De Buurtbezem is elke 2e zaterdag van de maand actief van 10 – 12 uur, 

maar niet op 14 januari, dat is vanwege het slechte weer afgelast. 
 
Namens de Buurtbezem 

Marian Verver – van Hofwegen 
06 27502505, marian.verver@upcmail.nl  
 

We blijven met elkaar verbonden 
• Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en 

afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl 
Iedere zondag liggen er een aantal uitgeprinte Bethelbrieven bij de ingang voor 

hen die geen mogelijkheid hebben de brief digitaal te ontvangen en te lezen. 
• Via de website: www.ambachtoost.nl  

• Via Facebook @BethelkerkVld en Instagram @bethelkerk_vld 

      
• Via ‘Onderweg’. 

 

Donderdagactiviteiten 
Overzicht van alle donderdag-activiteiten:  
1e donderdag: Bethelcafé 

2e donderdag: Troostkantine 
3e donderdag: Bethelcafé 
4e donderdag: geloofsgesprek, 26 januari, 23 februari en 23 maart 

 
 

Agenda: 
 

Zaterdag 14 januari 
Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30 – 12.00 uur 
Zondag 15 januari oecumenische dienst  

Dienst – Annabell de Jong / Henri Egging 10.00 uur 
Na de dienst  ‘pot luck’ Lunch ++.  12.00 uur 

Maandag 16 januari 
Klussen rond en in de kerk   09.00 – 12.00 uur 
Donderdag 19 januari 

Bethelcafé      14.30 uur 
Zondag 22 januari Heilig Avondmaal en  

herbevestiging ambtsdragers 
Dienst – ds. Yvonne Schoonhoven  10.00 uur 
 

 

mailto:marian.verver@upcmail.nl
mailto:scriba@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
https://www.facebook.com/BethelkerkVld
https://www.instagram.com/
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Gedicht/tekst van de week 
Wilt u ook een mooi gedicht of tekst met ons delen?  

Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl  
 
 

God, geef mij de geest van moed     (Linda Jones) 

 
God, geef mij de geest van moed, 
dat ik kracht mag krijgen om onrecht te bestrijden. 

Geef mij de geest van verzet, 
dat ik mij niet zomaar neerleg 
bij de huidige status quo. 

Geef mij de geest van mededogen, 
dat ik de wereld mag zien 

door de ogen van anderen. 
Om de geest van zachtheid vraag ik ook, 
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen 

zonder mijn dromen uit het oog te verliezen 
in mijn ongeduld naar actie. 

Schenk mij uw Geest, God, 
de Geest van waarheid, 
de Geest van gerechtigheid en hoop. 

En als ik rust of werk, 
laat het dan zijn met een toekomstvisie; 

een toekomst waarin allen verbonden zijn 
door banden van menselijkheid; 
een toekomst waarin niemand nog geketend is 

aan een onmenselijke schuldenlast. 
Amen. 

 

mailto:scriba@ambachtoost.nl

