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Bij de dienst van 29 januari  
In deze dienst gaat Mevr. Metta Wierenga voor 
het eerst in onze wijkgemeente voor. 

We lezen Exodus 17:8-16 en Efeziërs 6:10-18. 
Thema: ‘Wij doen ons best, God doet de rest’ 
Welkom om 10:00 uur 

We wensen iedereen een goede dienst toe 
 

(Huis)Paaskaars  
Op 5 februari ligt de folder in de hal van de kerk. 

Tot zondag 5 maart is het mogelijk een huispaaskaars te bestellen.  
De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars.  
De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 6 april 2023 zal worden 

aangestoken is de kaars C met de afbeelding van Vrede.  

          

 

         A   B       C         D         E  
 

De andere kaarsen zijn: A Ark van Noach, B Agnus Dei, D Vredesduif en  
E Chi-Rho Kruis. 

Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca: kaarsen: 
https://boca.nl/boca-kaarsen-paascatalogus  
De huispaaskaarsen zijn te bestellen via de intekenlijst in de kerk en bij de koster 

Frouwke Vermaat: frouwkevermaat@ambachtoost.nl 

 

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
mailto:frouwkevermaat@ambachtoost.nl
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Collecte Werelddiaconaat   

zondag 5 februari 

 
Pakistan – vaktraining voor jongeren  

Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te 
zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-

Aziatische land die onze hulp nodig hebben.  
  

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met 
vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren 
begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in 

Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren 

economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.  
  

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en 
andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift 

over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid 
Pakistan.  
 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vaktrainingpakistan  

 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

 

 

Jamverkoop 

Zondag 5 februari 2023 hopen we u weer te ontmoeten bij de tafel met jampotjes. 
 

 

Zoals u weet: de opbrengst is zonder 
aftrek van kosten voor het project van 

zuster Mary in Ruiru in Kenia. Kunt u 
niet naar de kerk komen en u wilt wel 
jam, bel of mail ons. 

 
Kees en Ellen Haas,  

tel: 010-4358606;  
mail: ellenkees.haas@hetnet.nl 

 
 

 

 

https://www.kerkinactie.nl/vaktrainingpakistan
mailto:ellenkees.haas@hetnet.nl
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Het is zover: ook de Bethelvrouwen gaan zingen!  
De Bethelvrouwen gaan op zaterdag 4 februari zingen o.l.v. Edwin Vooijs.  
We beginnen ’s middags om 13.30 uur met de inloop waarna we om 14.00 uur starten 

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, bekenden en wie maar wil, bijgewoond 
kan worden. 
We hebben er zin in!  

 
Met vriendelijke groet, 

Monique Roessen, Bert van der Meer en Chris Mooij 
 

                      
 

 
Actie voor de Vlaardingse Voedselbank  
Op zondag 5 februari a.s. hebben we de  actie voor de Voedselbank.                                                         
Dit keer willen we u vragen om een Pot Chocopasta of Pindakaas mee te brengen. 

Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor Meer dan één pot mag natuurlijk 
ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee 

wilt doen en het tot een groot succes wilt helpen 
maken. Er worden momenteel in Vlaardingen meer 

dat 200 cliënten per week 
geholpen.                                                                                                                                                           
De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling 

en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de 
Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.  

Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen 
voor alle cliënten!                                                                    
Zondag 8 januari jl. hebben we 41 pakjes kaas van u 

mogen ontvangen.                                          
Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage. 

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op 
zaterdag 4 februari  a.s. tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week 
wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig uw bijdrage af geven. 

Hartelijk dank dat u mee wilt doen. 
Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar 

de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer  NL18INGB0005344105 o.v.v. gift 
Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank.        
Informatie: 

Jos van den Boogert, tel. 0638315155 
 



 
 

 

4 
 
 

 

Op bezoek bij…… 
Een paar moderamenleden zijn bij Guus en Nelleke  
op bezoek geweest. Het gaat heel goed met hen. 

Ze wonen in een prachtig, ruim appartement met 
een mooi uitzicht over Leiden. 

We hebben het cadeau bewonderd dat zij hebben 
aangeschaft van het geldbedrag dat ingezameld was 
bij hun afscheid. 

Guus en Nelleke hebben gekozen voor 'Sleeping 
Beauty III', een prachtig glaskunstwerk van Mari 

Mészàros, beeldend kunstenaar.  
 
Naast dit kunstwerk staat ook het kunstwerkje ‘Beth’ 

dat gemaakt is door gemeenteleden. 
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Beide glasobjecten zijn een mooie aanwinst 
voor hun glaskunst verzameling. 
Heleen Horsman 

 

 

 

 

 

 
Oproep: chauffeurs gezocht! 
Er zijn mensen die op zondag graag naar de kerk willen maar dat zonder vervoer niet 

kunnen. Daarom worden chauffeurs gezocht die deze mensen naar de kerk willen 
brengen en natuurlijk ook weer naar huis. 

Wilt u meehelpen met het vervoer naar de 
kerkdiensten?  
Neem dan contact op met Marianne de Wilt 

via mariannedewilt@ambachtoost.nl of  
tel. 010-434 35 88. 

 
Hoe meer rijders, hoe meer vreugd!  
Maak van de nood alstublieft een deugd. 

Heleen Horsman 

 
 

mailto:mariannedewilt@ambachtoost.nl
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Hemels Filmfestival 2023 
Voor het Hemels Filmfestival liggen zondag 29 januari flyers in de kerk. 
Het zou geweldig zijn als u wilt helpen reclame te maken voor dit filmfestival door een 

aantal flyers mee te nemen en bij uw buurtgenoten in de brievenbus te doen.  
Maar gun uzelf ook een uitje: koop 2 kaartjes voor € 10,00 en neem iemand mee die 

misschien nooit naar een kerk gaat, bijvoorbeeld een vriendin, iemand van de 
sportclub, een buurman of -vrouw. 
In de Bethelkerk mogen wij met het Hemels Filmfestival starten op 7 februari met de 

film “A yak in the classroom”, een Bhutanese poëtische dramafilm. 
Jaap en Marianne Beekman zijn Bhutan geweest en laten komende zondag wat 

beelden zien. 
 

 

 

Bethelcafé donderdag 2 februari 
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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 23 februari en 23 maart 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Agenda: 
 
Zondag 29 januari  

Dienst – Metta Wierenga    10.00 uur 
Maandag 30 januari 

Klussen rond en in de kerk   09.00 – 12.00 uur 
Donderdag 2 februari 
Bethelcafé      14.30 uur 

Zaterdag 4 februari 
Oud papier Goudenregenstraat    09.00 – 12.00 uur 

Zondag 5 februari 
Dienst – ds. Neely Kok    10.0 

 
 

 

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  

 

 

 

Winterstilte    (Jacqueline van der Waals) 

De grond is wit, de nevel wit, 

De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 

Het fijngetakt geboomte zit 
Met witte rijp beijzeld. 

 
De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 

't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 

Zich in de sneeuw versteken. 
 
De grond is wit, de nevel wit, 

Wat zwijgend toverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 

Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootse, stille wonder. 

 

 

mailto:scriba@ambachtoost.nl

