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Bij de dienst van 5 februari  
In deze dienst gaat ds. Neely Kok voor. 

De viering gaat over het derde hoofdstuk van het boekje 
Jona. Deze profeet wordt naar Ninevé gestuurd, maar 
vertrekt de andere kant op. 

Na in de buik van de vis beland te zijn én weer 
uitgespuugd ontvangt hij dezelfde boodschap: ga naar 

Ninevé. Dat doet hij in dit hoofdstuk. 
En tegen zijn verwachting in bekeert deze goddeloze 
stad zich. Alles keert zich om en wel naar een 

onverwachte kant. 
De actualiteit van dit hoofdstuk in de Bijbel zal hoop ik 

raken, evenals de vragen die het oproept.  
 

Start Samenkomst ‘Project Noorderlicht Vlaardingen’ 
Het is zover! Na een traject van voorbereidingen wordt op zondag 5 februari 
aanstaande de eerste samenkomst gehouden van Project Noorderlicht Vlaardingen.  

 
Om 11.00 uur start de samenkomst in de 

Windwijzer, Schiedamseweg 95 in 
Vlaardingen. 
 

Het doel van Project Noorderlicht 
Vlaardingen is om op een andere manier - 

meer eigentijds - samen te komen. Dit uit 
zich onder meer door tijdens de 
samenkomst altijd te werken met een 

muziekteam, dat eigentijdse liederen 
speelt en begeleidt. Naast goede muziek 

staan God en de Bijbel centraal in de 
verkondiging. 
De opzet van de samenkomst is ook 

anders waarbij we aansluiten op ons 
motto ‘geloven anno nu’. 

 
Project Noorderlicht Vlaardingen wil een plek zijn waar mensen God mogen ervaren op 

een moderne manier. 
De samenkomsten zijn open voor iedereen, jongeren, ouderen, gelovig of juist niet; je 
bent welkom om te komen. 

Rob van Mourik, jeugdwerker Protestantse Gemeente Vlaardingen 
 

 

https://www.ambachtoost.nl/
mailto:scriba@ambachtoost.nl
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(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 
 
 

 
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.  

mailto:frouwkevermaat@ambachtoost.nl
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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 

 

 
 

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 

 
 

 
 
 

 

https://www.kerkinactie.nl/vaktrainingpakistan
mailto:ellenkees.haas@hetnet.nl
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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.                                                  
Heleen Horsman 

 
 

Troostkantine  
Donderdag 9 februari bent u weer welkom in de troostkantine 
om 14:30 uur in de Bethelkerk  

Een ingrijpende verlieservaring in welke vorm dan ook, kleurt de 
rest van ons leven en wordt andersom ook door de rest van ons 

leven gekleurd. Misschien is het rouwen daarna een zoektocht 
naar een andere vorm van zinvol leven, verbondenheid of liefde 
Veelal hebben mensen na een verlieservaring wel een luisterend 

oor of troost nodig. Niet iedereen wil echter heel diep in het 
verdriet duiken. Niet iedereen heeft behoefte meteen zijn ziel te laten zien.  

 

 
Hemels Filmfestival 
7 februari in de Bethelkerk:  

 
"Find what you seek in a place 
you never expected" 

 
Ugyen is een jonge leraar in het 

moderne Bhutan. Hij vervult zijn 
taken, terwijl hij van plan is om 

naar Australië te gaan en daar 
zanger te worden. Als een 
terechtwijzing sturen zijn 

superieuren hem naar de meest 
afgelegen school ter wereld, in 

een ijzig Himalayadorp genaamd 
Lunana. Hij wordt verbannen uit 
zijn verwesterde comfort na een 

zware achtdaagse trektocht om er te komen. 
Daar vindt hij geen elektriciteit, geen 

schoolboeken en zelfs geen schoolbord.  
Hoewel ze arm zijn, heten de dorpelingen hun 
nieuwe leraar hartelijk welkom, maar hij staat 

voor de zware taak om de dorpskinderen les te 
geven zonder middelen. 

 
Link naar trailer: Lunana: A Yak in the Classroomgoogle.com 
Info over alle films: Het Hemels filmfestival 2023dewindwijzer.nl 

 

mailto:mariannedewilt@ambachtoost.nl
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=yak+in+the+classroom&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:a38f453e,vid:xbeVZtegdP0
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=yak+in+the+classroom&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:a38f453e,vid:xbeVZtegdP0
https://dewindwijzer.nl/hemelsfilmfestival/
https://dewindwijzer.nl/hemelsfilmfestival/
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Alle films starten om 20.00 uur.  

Vanaf 19:30 uur zijn de deuren geopend en ben je van harte welkom.  
Het is prettig als je je vooraf aanmeldt via hemelsfilmfestival@gmail.com  

ENTREE: 
Je koopt een kaartje voor €10,- en je krijgt er een tweede kaartje gratis bij.  

Eventueel kun je ook een los kaartje voor €5,- kopen. 

 

 

Betheltheaterclub 
De eerste avond was een succes! Vrijdagavond 27 januari zijn we met 10 personen 
naar de Stadsgehoorzaal geweest. Daar trad Erwin 
Nijhoff op, samen met zijn tienkoppige band. Zij 

brachten een groot aantal bekende (en minder 
bekende) nummers van Elvis Presley ten gehore: 

Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock, Love me tender, 
In the Ghetto, Suspicious Minds en nog veel meer. 
We hebben er enorm van genoten! Voor een aantal 

van ons was het “jeugdsentiment”. We hebben het 
komende halfjaar nog een aantal theaterbezoeken 

op het programma staan.  
Wil je je aansluiten bij de Betheltheaterclub? Van harte welkom! Meld je aan bij 
Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084 of yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl 

 
 

Morgen is het zover: de Bethelvrouwen gaan zingen!  
Om 13:30 uur inloop waarna we om 14:00 uur starten met de repetitie. 

Om 16:30 uur beginnen we dan met de uitvoering in de kerkzaal die uiteraard door  
partners, vrienden, bekenden en wie maar wil, bijgewoond kan worden. 
U bent van harte welkom! 

 
Met vriendelijke groet, 

Monique Roessen, Bert van der Meer en Chris Mooij 
 
 

                     
 

 
 

 
 

mailto:hemelsfilmfestival@gmail.com
mailto:yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl
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Uit de Algemene Kerkenraad 

‘De Protestantse gemeente te Vlaardingen wil een thuis zijn voor mensen in hun  
diversiteit en eigenheid die vanuit het geloof in God (Vader, Zoon en Heilige Geest)  

verlangend uitzien naar ontmoeting met de ander. ‘ 
 

Vanuit bovenstaande visie zoals deze is weergegeven in het rapport ‘Bouwen op  
Goede Grond’ zijn er in de afgelopen maanden gesprekken geweest met de  
gemeenteleden die ruimte vragen voor een eigen vierplek voor jeugd, jongeren en  

jonge gezinnen. 
Dit verlangen is mede tot stand gekomen op basis van het al genoemde rapport.  
 

Uit de interviews met ‘de wijzen’ komt onder andere naar voren dat er behoefte is  
aan plekken waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe en aantrekkelijke 

vormen van kerk-zijn. 
 

In een vroeg stadium en gelijktijdig met het tot stand komen van het rapport zijn er  
contacten ontstaan met het Noorderlicht in Rotterdam. Het Noorderlicht biedt een  

programma aan om de doelgroep te bereiken die de laatste jaren in onze wijken wordt
gemist. Daarbij staat in hun doelstelling dat zij nadrukkelijk de verbinding zoeken met
de plaatselijke protestantse gemeente en deze ook willen behouden en ondersteunen. 

 
Wij zijn dan ook blij en dankbaar dat we kunnen aangeven dat aanstaande zondag  

5 februari de eerste dienst van start kan gaan in de Windwijzer om 11:00 uur.  
Als AK vinden wij dat investeren in het project Noorderlicht uitermate belangrijk en 
wenselijk is voor een kansrijke toekomst voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen. 

Van onze kant willen wij doen wat in ons vermogen ligt om te komen tot een 
vruchtbare en respectvolle samenwerking. 

 
Namens de Algemene kerkenraad 
Cees Oosterom, voorzitter AK 

 
 

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 
 

 

mailto:scriba@ambachtoost.nl
https://www.ambachtoost.nl/
https://www.facebook.com/BethelkerkVld
https://www.instagram.com/
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Agenda: 
 
Zaterdag 4 februari 

Oud papier Goudenregenstraat    09.00 – 12.00 uur 
Zondag 5 februari 
Dienst – ds. Neely Kok    10.00 uur 

Maandag 6 februari 
Klussen rond en in de kerk   09.00 – 12.00 uur 

Donderdag 9 februari 
Troostkantine     14.30 – 16.30 uur 
Zaterdag 11 februari 

Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30 – 12.00 uur 
Zondag 12 februari 

Dienst – ds. Wim Barendrecht   10.00 uur 
 

 

Gedicht/tekst van de week 
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen?  
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl  

 
 

 
Jona    (Piet Los, Uit ongelinieerd 2000) 

 
Ik was niet bang, alleen maar vol van haat 
en blij, dat God haar eindelijk ging vernielen, 

de vijand van mijn kleine joodse staat: 
een stad van meer dan honderdduizend zielen 
 

En ik genoot intens van al hun kwaad 

omdat ik wist, hoe snel ze sterven zouden. 
God kon niet meer terug, het was te laat, 

nog veertig dagen en Hij moest woord gaan houden. 
 

Maar God houdt helemaal zijn woord niet en 
luistert als dat verdoemde tuig gaat brullen 

dat eens mijn vaderland verwoesten zal. 
 

Hij denkt misschien , dat ik dit volk niet ken, 
maar Hij zal 't weten, als Hij in een stal 
wat Hij hier is begonnen, gaat vervullen. 

 
 

 
 
 
Een sonnet vanuit het perspectief van Jona 

 
 

mailto:scriba@ambachtoost.nl

