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BETHELNIEUWS
wekelijkse brief
voor de wijkgemeente Ambacht-Oost (Bethelkerk) 
van de Protestantse gemeente te Vlaardingen
website: www.ambachtoost.nl/            

                         opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl

Bij de dienst van 19 februari
In deze dienst gaat pastor Annabell de Jong voor. 

“Jullie hebben gehoord…” 
Ja, wat hebben wij gehoord? 
We lezen in het evangelie van Mattheus. Aan het einde van de bergrede komen we 
deze uitspraak van Jezus steeds weer tegen: Jullie hebben gehoord, maar ik zeg…. 
Hier gaan we samen over nadenken. 
In deze dienst werkt de cantorij mee. 
Begin 10:00 uur 
Welkom! 

Preek praat 
In de gespreksgroep ‘ouders van jonge kinderen’ kwam
ter sprake, dat het inhoudelijke gesprek over de dienst
en de preek gemist werd. “Vroeger bespraken we dat
vaak aan tafel”. 
Hoe raakt de dienst/de preek mij persoonlijk? Kan ik er
iets mee in mijn dagelijks leven? Waar ben ik het mee
eens, waar misschien ook niet? 
Na de dienst doorpraten over de preek? 
Dat gaan we vanaf nu af en toe doen: 
19 februari voor het eerst met pastor Annabell de Jong. Het principe is simpel: In de 
glazen zaal is een tafel gereserveerd. Na de dienst gaan we, voor wie dat wil, samen 
over de preek doorpraten: Wat betekent dat nou? Wat ik mooi vond…? Wat ik 
ingewikkeld vind… 
Pastor Annabell de Jong

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.
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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.
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

Avondgebed Woensdag 22 februari
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur
in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, 
stilte rond verhalen uit de Bijbel.

Thema: ‘Gebroken stenen’

Genesis 32
Als Mozes van de berg Sinaï af komt met de twee stenen platen die hij van God heeft 
gekregen en ziet dat het volk een afgod heeft gemaakt in de vorm van een gouden 
stierkalf, ontsteekt hij in woede en gooit hij de twee platen in stukken. 
Wat zijn de idolen, de afgoden van onze tijd? Waar en achter wie lopen wij aan en 
waar verwachten we ons heil van? Waarom hechten we daar meer waarde aan dan 
aan de ‘woorden ten leven’ die God ons uit liefde heeft geschonken om voor ons het 
leven mogelijk te maken? Is dat misschien omdat we die liefdeswoorden als harde, in 
steen gegrifte, wetten zien en niet als woorden van bevrijding?
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Liturg: Rob van Herwaarden
Muziek: Ad de Hek, Mondharmonica
               Guus Korpershoek, orgel
Aanvang: 19.30 uur
Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen
Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten
in de veertigdagentijd.

Marc Chagall

Mozes ontvangt de Tafelen der Wet (1960-1966)
Olieverf op doek, Le Musée National Marc Chagall, Nice

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.
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

Holy Shit 5
Op deze 5e avond gaan we kijken naar de aflevering             
waar Marjon Moed de vraag stelt: 
“Zijn er alternatieven voor het geloof?” 
U bent van harte welkom, donderdag 23 februari 19:30 uur

KOFFIEOCHTEND en LUNCH (graag aanmelden)
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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

Hemels Filmfestival in de herhaling   
A yak in the classroom.

Dinsdag 7 februari hebben we met ongeveer 60 mensen genoten
van deze film.
We weten dat anderen deze film ook graag wilden zien maar
verplichtingen elders hadden. Ook zijn er mensen die liever in de
avond niet meer op pad gaan.
We hebben besloten de film nogmaals te vertonen en wel op 
4 maart, om 15:00 uur ’s middags.
Na de film een hapje en drankje en gelegenheid om na te praten.
De kosten zijn 5 euro.
Voel u welkom. U mag zich aanmelden bij:
mariannehoogendorp@gmail.com
U mag ook gewoon binnenlopen op 4 maart.
Wie weet tot de 4e.
Marianne Beekman-Hoogendorp   
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We zijn begonnen met vergroenen! 
Er is een materiaalcontainer naast de kerk
geplaatst en is er ruimte gemaakt op de galerij.
Praktisch betekent het dat de galerij de komende
weken afgesloten zal worden op zondagmorgen. 
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

Heel Bethel Bakt (en/of kookt)
De komende maanden zijn er dagelijks mannen en soms ook vrouwen bezig met het 
vergroenen van onze kerk. 
Nu willen we graag onze harde werkers 1 of 2 keer per week
verrassen met iets lekkers. Het kunnen baksels zijn; b.v. appeltaart,
cake of ijzerkoekjes voor bij de koffie maar het mag ook iets lekkers
zijn voor bij de lunch: b.v. soep of tosti’s. De heren laten zich graag
verrassen.
Om dit een beetje te coördineren wil ik een schema opstellen. 

Wilt u graag iets bakken of koken dan kunt u
dit aangeven bij aanmelden@ambachtoost.nl. 
Graag aangeven wat u wilt maken (dat mogen ook meerdere 
dingen zijn) en uw telefoonnummer, dan ga ik een schema 
opstellen.
Onze mannetjesputters zullen u heel dankbaar zijn.

   Trudie Poot

Opbrengst ‘Kerk in Actie inzamelingen 2022’
Bericht van de consulent van Kerk in Actie: 

“Beste mensen
Het is mij een genoegen om de opbrengst van de Kerk in Actie 
inzamelingen van 2022 met jullie te delen. De totale opbrengst 
van 2022 (van heel Nederland) is €27.633,98. We zijn erg blij 
met deze opbrengst. Zeer bedankt voor jullie inspanningen.".

Een fantastisch bericht dat ons bemoedigt om weer veel spullen
in te leveren! Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Rosemarie Donkersloot

Nieuws uit de andere wijken en de Windwijzer
Even Voorstellen: Miranda Hoogeveen
Mijn naam is Miranda Hoogeveen en ik ben sinds 1 februari voor 20 uur per week aan 
het werk als diaconaal consulent bij de Protestantse Gemeente Vlaardingen en 
coördinator diaconaal werk bij de Windwijzer. In die functie volg ik Rob van 
Herwaarden op, die op 1 mei vorig jaar met pensioen ging. 
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Ik ben 57 jaar oud, getrouwd en moeder van een volwassen zoon en dochter en woon 
in Vlaardingen. Inmiddels zesentwintig jaar werk ik als officemanager bij een 
bouwbedrijf, door de verkoop van het bedrijf krijgen deze werkzaamheden een andere
invulling, zodoende kwam deze functie voor mij als een mooie uitdaging op mijn pad. 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om buiten te zijn, in de vrije natuur en daar lange
afstandswandelingen te maken. Op dit moment loop ik in etappes het Pieterpad. 
De Windwijzer en de diaconie zijn mij niet vreemd omdat ik sinds 2014 als vrijwilliger 
bij Schuldhulpmaatje actief ben en sinds 2019 in De Windwijzer coördinator ben van 
het project Windkracht 95, In dit project ondersteunen we kinderen en hun ouders die
in een lastige (financiële) situatie leven. Op de woensdagmiddag proberen we door 
allerlei leuke, leerzame en inspirerende activiteiten hun zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid te versterken.
Een collega (coach) ondersteunt in dezelfde tijd de ouders, vaak moeders van deze 
kinderen, individueel en in groepsverband. 
Ik ben sterk gemotiveerd het diaconale werk op te pakken. Altijd heb ik me sterk 
aangetrokken gevoeld tot mensen die het moeilijk hebben, door een optimistische kijk
op het leven en ben heel praktisch ingesteld waardoor ik als het nodig is goed door 
kan pakken. Daarbij probeer ik wel om mensen die mij om hulp vragen niet alles uit 
handen te nemen maar juist hun zelfredzaamheid te vergroten. 
Graag zal ik u in de komende tijd ontmoeten, ik ben op maandag, woensdag en 
vrijdag geregeld in de Windwijzer, U kunt mij bereiken op Miranda@dewindwijzer.nl of 
telefonisch op 06-2423 0697. 
Aanstaande zondag 19 februari in KCH aanvang 10.00 uur, tijdens deze dienst mag ik 
mijn bevestiging ontvangen, U bent van harte welkom. 

Uit Centrum-West 
Violenactie 2023 
Een actie van de Rehobothkerk waarbij de Bethelkerk aanhaakt.
Evenals vorige jaren gaan we weer violen verkopen voor het goede doel “De wijkkas”.
Er zijn zakken met de kleuren: gemengd; paars; geel; paars/geel; rose/wit 
De prijs van de zak violen bedraagt dit jaar 9 euro. Bestel gul, ook leuk als cadeau. 

U kunt tot uiterlijk vrijdag 24 februari de violen bestellen. 

U kunt Uw bestelling opgeven bij: 
Ada Mooij, tel. 0644457328, e-mail: adamooij@ambachtoost.nl

          

Even Voorstellen: 
Hanneke Blom
Op 1 februari ben ik begonnen als missionair werker (0,5 fte) van de Protestantse 
Gemeente Vlaardingen. Een baan die ik combineer met mijn werk als financiële 
medewerker (0,5 fte) voor projecten van Kerk in Actie in Azië. Vlaardingen is voor mij 
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een nieuwe omgeving. Ik ben geboren in Sleeuwijk, een dorp vlak bij de stad 
Gorinchem waar ik nu woon. Ik ben single en kom uit een gezin met vier kinderen. 
Ik heb een oudere broer en zus en een jongere zus. 
Na de middelbare school ben ik Economie gaan studeren aan de Erasmus universiteit 
in Rotterdam. Daarna ben ik bij een bank gaan werken als kredietanalist. In die tijd 
ben ik diaken geworden in wijkgemeente Johanneskerk in Gorinchem. 
Als diaken kwam ik in contact met Kerk in Actie en raakte ik betrokken bij haar 
missionair en diaconaal werk in het buitenland en Nederland. Hierdoor ontstond het 
verlangen om ook zelf op reis te gaan om projecten van Kerk in Actie te bezoeken. In 
2015 deed deze kans zich voor. 
Ik ging naar Colombia waarbij ik in contact kwam met kinderen en volwassenen die in
sloppenwijken woonde en vrouwen die zich inzetten voor vrede en verzoening tussen 
daders en slachtoffers. Deze indrukwekkende reis maakte dat ik daarna op zoek ging 
naar een baan met meer zingeving. Een baan waarbij ik van betekenis kan zijn voor 
mensen die het minder hebben dan ik. Ik ben mijn financiële kennis gaan zetten voor 
ontwikkelingsprojecten en daarnaast hbo-theologie gaan studeren. Tijdens mijn studie
heb ik o.a. stage gelopen bij pioniersplek De Haven op Kanaleneiland in Utrecht. Op 
deze plek heb ik ervaring opgedaan met het vormgeven van laagdrempelige 
interactieve vieringen met verschillende werkvormen en het kerk-zijn in en met de 
mensen uit de buurt. Ervaringen waarvan ik hoop dat deze van pas komen in 
Vlaardingen.  
Na de afronding van mijn studie in februari 2022 heb ik als kerkelijk werker gewerkt 
in de Johanneskerk. Graag vervolg ik mijn weg in Vlaardingen als missionair werker 
voor de vier wijkgemeentes en de Windwijzer. Daarbij vind ik het belangrijk om de 
onderlinge verbinding te zoeken om, samen met God, te zoeken hoe wij Gods liefde in
woord en daad in Vlaardingen zichtbaar kunnen maken. In de Windwijzer zal ik mij 
onder meer bezig gaan houden met het ontwikkelen en begeleiden van activiteiten 
rondom Zin op Zondag. Ik kijk er naar uit om u/jou te ontmoeten!

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
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Agenda:
Zondag 19 februari
Dienst – Annabell de Jong 10.00 uur
Preekpraat na de dienst
Vesper 17.00 uur
Provider 19.00 uur ?
Maandag 20 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Woensdag 22 februari
Koffie met lunch 10.30 uur
Avondgebed 19:30 uur
Donderdag 23 februari
Holy Shit Geloofsgesprek 19.30 uur
Zondag 26 februari
Dienst – Anneke Klavers 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

Recept                           (ingezonden door Carla van Ee)

Men neme 12 maanden,
ontdoet deze van akelige gebeurtenissen,
teleurstellingen en angsten.
Snijd deze porties in 30 of 31 stukken,
zodat de voorraad precies voor een jaar genoeg is.

Iedere dag voegt men hier aan toe:
1 lepeltje werk
1 eetlepel humor
3 eetlepels optimisme
1 portie Godsvertrouwen

Het geheel werkt men af met 
1 theelepeltje tolerantie
1 korreltje geduld
1 snufje tactgevoel

De hele portie wordt nu 
met een flinke scheut liefde overgoten.
Nu het gerecht klaar is 
kan men het nog versieren met een klein takje begrip.

Men serveert dit gerecht iedere dag
met vriendelijke woorden
en een stralende lach.
Smakelijk eten!
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