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Bij de dienst van 12 februari
In deze dienst gaat ds. Wim Barendrecht uit Maassluis voor. 

Aanstaande zondag lezen we uit Marcus 6: 45
t/m 53 en Jesaja 63: 7 t/m 9, en vers 14b. Jezus
loopt op het water naar zijn leerlingen toe, als
Hij ziet dat ze last hebben van de tegenwind op
zee. Is dat een verhaal over een wonder dat
Jezus ooit gedaan heeft? Of heeft dit verhaal ons
iets te zeggen over ons leven, als wij tegenwind
ervaren? We gaan in de dienst onderzoeken wat
dit verhaal voor ons kan betekenen.
Ds. Wim Barendrecht

Vooraankondiging Collecte voor Turkije en Syrië
Geschokt hebben we allemaal gekeken naar de beelden van verwoesting na de 
aardbevingen in Turkije en Syrië. Er is heel veel hulp nodig in allerlei vormen.
Door het Dagelijks Bestuur van de diaconie is besloten dat: 
de 1e collecte op zondag 19 februari in zijn geheel bestemd is voor de aardbeving 
in Turkije en Syrië. 
Het opgehaalde geld wordt daarna overgemaakt naar het Rode Kruis.

Centraal Meldpunt Overlijden
Het Centraal Meldpunt Overlijden voor de gehele PGV is Loes Hössen, pastoraal 
assistent in de wijkgemeente Holy en gediplomeerd voorganger bij uitvaarten.
Het zal natuurlijk gebeuren dat een pastor is betrokken bij de laatste levensfase van 
een gemeentelid. In dat geval zal de familie direct contact met betreffende
pastor opnemen in geval van overlijden of zal de familie de uitvaartondernemer 
vragen om dit te doen.
In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het meldpunt wordt gebeld. 
Loes Hössen (of haar vervanger bij haar afwezigheid) zal dan in overleg met de 
familie contact leggen met een beschikbare voorganger. 
Het telefoonnummer is: 06-30137975, e-mail: uitvaarten.pkn.vld@gmail.com.

40 dagen kalender
De 40-dagen kalender van Ambacht Oost is weer uitgekomen! Voor deze keer in 
kleur! De kalender bestaat uit bijdragen van gemeenteleden, geïnspireerd door het 
thema ‘stenen’. 
Dit leverde verrassende bijdragen op, soms heel persoonlijk van aard. De kalender is 
bedoeld om elkaar te inspireren en te bemoedigen, om met elkaar levende gemeente
van Christus te zijn in deze hectische en veranderende wereld.
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De kalender kost minimaal € 2,-  per stuk en wordt 
contant afgerekend bij aanschaf (collectebonnen mogen 
ook), te koop  ingaande zondag 19 februari bij de 
erediensten (zondags en bij de avondgebeden). Ook te 
koop op de maandagochtend van 9-12 uur via de kosteres
of iemand van de klussenclub.
Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u contact 
met mij opnemen, via: tel: 06 25108182 of email: 
keesnieuwstraten@ambachtoost.nl.
Ik zorg dan dat u de kalender thuisbezorgd krijgt.
Ik wens u en jullie een mooie en inspirerende 40-dagen 
tijd toe, op weg naar Pasen, en hoop dat de kalender 
daarin mag bijdragen. 
Koop ‘m, lees ‘m, geef’ m weg als cadeautje…. 
U steunt daarmee ook de Vastenactie.
Kees Nieuwstraten, samensteller

Bloemenpot 
Iedere zondag zorgt onze koster ervoor dat er een bos bloemen op
het podium staat. Deze is bedoeld ter bemoediging of als groet
vanuit onze gemeente aan iemand die dat op dat moment even
nodig heeft.                                                                                 
De bloemen worden betaald uit de bloemenpot die iedere tweede
zondag van de maand bij de uitgang van de kerkzaal klaarstaat.      
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Wijkdiaconie

Vespers in de Bethelkerk 
(iedere derde zondag van de maand, behalve juni, juli, augustus)

Zondagmiddag 19 februari 2023 om 17.00 uur 
(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen
Voorganger: ds. Bert Kuipers
Thema: Jona 1
Te beluisteren en te bekijken via: ‘Kerkomroep.nl’ (Vlaardingen / Bethelkerk) en 
het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen.

Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing. 
In dit seizoen 2022/2223 gaat het over ‘kleine profeten’. 
Jona is aan de beurt, vandaag te beginnen met Jona 1.
De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.
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Het boekje Jona: een profetenverhaal in proza, met daarin een poëtisch gedeelte: een
gebed als psalm. Het centrale thema is Gods onbeperkte macht en Barmhartigheid. In
contrast staat daarmee de kleinzieligheid van Jona. Hij wil de verwoesting van de 
goddeloze stad Ninevé met eigen ogen zien maar de bewoners komen tot inkeer en 
God spaart hen. Wanneer Jona zijn teleurstelling daarover toont wijst God hem 
terecht. 
Wie weet zijn ook wij mensen zoals Jona….
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 
E-mail: corkees29@gmail.com
Tel: 06 25108182

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden)
Vierde woensdagochtend van de maand,
22 februari 2023

Op woensdag 22 februari 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 Rodenburg tel. 
010-4340055.

(Huis)Paaskaars 
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
Bethelcafé 
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Donderdag 16 februari
Vanaf 14:30 uur bent u welkom in de Bethelkerk voor een goed gesprek bij een
kopje thee of koffie. Daag elkaar uit bij een spelletje sjoelen of kijk wie 
inmiddels al beter geworden is in darten of biljart.

Iedereen is welkom, lid of geen lid van de kerk.
Kom gezellig langs!

We zijn begonnen met vergroenen! 
Afgelopen dagen is er een materiaalcontainer naast de kerk geplaatst en is er ruimte 
gemaakt op de galerij.
Verder is/wordt vandaag, vrijdag, de eerste vrachtwagen met bouwmateriaal al 
gelost!

Praktisch betekent het dat de galerij 
de komende weken afgesloten zal 
worden op zondagmorgen. Ten eerste 
ligt er bouwmateriaal en wordt daar 
maandag een steiger gebouwd 
Maar door de galerij steeds af te 
sluiten behoeft daar ook niet 
schoongemaakt te worden zaterdags. 
Het kan zelfs zo zijn dat de (oude) 
hoofdingang zondags voorlopig dicht 
blijft!

De bouw- en opruimploeg groeit gestaag... Er zijn iedere dag en wellicht ook avonden 
mensen nodig en aanwezig... Wil je meehelpen: aanmelden@ambachtoost.nl. 
Tot ziens, Kees Sterrenburg

Nieuws uit de andere wijken en de Windwijzer

Van de Windwijzer
Inzamelingsactie t.b.v. slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië

In samenspraak met de moskeeën in Vlaardingen, Emmastraat en Oosthavenkade en 
ook in Maassluis zamelt De Windwijzer de komende dagen hulpgoederen in. De 
goederen zijn bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De 
goederen worden door ons naar de genoemde moskeeën gebracht en zij zorgen voor 
transport naar het rampgebied.

De goederen die gebracht kunnen worden zijn:

 Slaapzakken 
 Dekens
 Winterjassen
 Kindervoeding
 Luiers

U kunt deze goederen dagelijks inleveren t/m 18 februari van maandag t/m zaterdag 
van 9.00 – 12.00 uur bij De Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Indien u geld wilt doneren adviseren wij u om dit te doen via GIRO555 (NL08 INGB 
0000 000 555).
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Hemels Filmfestival
U kunt nog naar een film in één van de andere wijken op
10/2 Windwijzer, 14/2 Rehobothkerk en 17/2 Kerkcentrum
Holy.
Info over alle films: 
Het Hemels Filmfestival – De Windwijzer
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.

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’.
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Donderdagactiviteiten
Overzicht van alle donderdag-activiteiten: 
1e donderdag: Bethelcafé
2e donderdag: Troostkantine
3e donderdag: Bethelcafé
4e donderdag: geloofsgesprek 23 februari en 23 maart

Agenda:

Zaterdag 11 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Zondag 12 februari
Dienst – ds. Wim Barendrecht 10.00 uur
Maandag 13 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Donderdag 16 februari
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zondag 19 februari
Dienst – Annabell de Jong 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.

Een reporter in Turkije  (Dakoyria 2023)

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden...
Een reporter die door pure ontzetting niet meer versloeg 
Wat hij zag was niet te bevatten, meer dan hij verdroeg...

Het vage geluid van een kind bedolven door het puin van ingestorte gebouwen 
Het leven desondanks nog kunnen behouden? 
Slechts meerdere handen graven, verder geen enkel bruikbaar hulpgerei!

Loodzware brokstukken krijg men desondanks als een wonder, opzij! 
Het menselijk wezen uit zich nu luider, daarna holle meer dan paniekerige ogen
Die het daglicht op haar weg vindt.

Gered! Het dringt tot geen enkele omstander door,
laat staan dat men vermoeden kon dat het meer dan ernstig gewond raakte hoor. 
Familieleden, uitzinnig van vreugde. 

Voor hoelang nu transport van geen kant wil deugen? 
Geen weg die nog maar enigszins begaanbaar is... 
Ziekenhuizen mijlenver weg en overvol...
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