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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 26 februari
In deze dienst gaat Mevr. Anneke Klavers voor.

Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd denken 
we na over wat wij kunnen doen en (vooral ook) 
laten in deze tijd van bezinning op weg naar Pasen. 
Het zal gaan over geven en ons wordt daarbij een
tweeluik gepresenteerd met aan de ene kant de
farizeeërs en aan de andere kant een arme weduwe. 
Waar zijn wij te vinden in dat tweeluik? 

Preekpraat
Afgelopen zondag was er voor het eerst Preekpraat na de
dienst. In de glazen zaal was een tafel gereserveerd. 
We zaten samen na te praten over de preek en de 
dienst. Hoe heb ik het vroeger meegemaakt? Wat 
bepaalde mijn geloof? Wat is nu anders? 
Maar ook: wat sprak mij aan en waar ben ik het niet mee
eens?
Voor zo’n preekpraat heb je de voorganger niet nodig - 

dat kan ook op elk ander moment natuurlijk.
De volgende keer dat we weer een tafel reserveren is op zondag 5 maart als ds. 
Yvonne Schoonhoven voorgaat.

Samenwerkdag Protestantse Gemeente VLaardingen
Sinds kort is er een samenwerkdag van alle collega’s van de PGV in de Bethelkerk. 
Elke maandagmiddag kan het dus zo maar zijn dat u collega’s van andere wijken in de
Bethelkerk ziet. Als predikant, pastor, missionair of diaconaal werker ben je veel 
alleen onderweg. We missen de ‘koffie-automaat-gesprekken’ die u van uw eigen werk
misschien kent. Informele ontmoetingen die de lijntjes kort houden en voor een goede
samenwerking zorgen. Het is een open concept, geen officiële vergadering. 
Als iemand een keer niet kan, dan hoeft hij of zij zich niet af te melden (hoewel ik dat 
altijd wel doe :-) ). We kijken ernaar uit ook in de toekomst meer samen te werken.   
Pastor Annabell de Jong

Gezamenlijke vieringen in de Stille Week
We hebben besloten om in de Stille Week twee diensten gezamenlijk te houden met 
wijkgemeente Holy.
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Goede Vrijdag begint om 19:00 uur in de Bethelkerk met de voorgangers ds. Yvonne 
Schoonhoven en ds. Hugo Habekotté.
De Paaswake is om 21:00 uur in Kerkcentrum Holy. Voorgangers zijn Annabell de 
Jong en Petra Nijboer.

Avondgebed Woensdag 1 maart
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: ‘Water uit de rots’
Exodus 17 vertelt ons hoe Mozes voor de Israëlieten water uit de rots slaat. Wat kan 
dit voor ons betekenen. Aan de hand van ‘Het gedicht’ (van M. Vasalis, uit: 
Vergezichten en gezichten, van Oorschot 1954) en teksten van Dirk de Wachter 
denken we daarover na.

Verdriet kit al mijn krachten samen,
zodat ik roerloos word als steen. 
Mijn hele wezen wordt materie, 
een ondoordringbaar star mysterie, 
o sla de rots, opdat ik ween.

Liturg: Tinie Nobel en Marian Kalmijn
Muziek:

orgel: Piet George Klootwijk
viool: Niec Saarloos (mede-aandrager van bovenstaand gedicht)

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.

Violenactie 2023 Laatste Kans!
Een actie van de Rehobothkerk waarbij de Bethelkerk aanhaakt.
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. 

Officieel kunt u tot uiterlijk vrijdag 24 februari de violen bestellen maar Ada zou Ada 
niet zijn als ze daar geen mouw aan kon passen.
U mag ook zaterdag 25 februari nog violen bestellen.

U kunt uw bestelling opgeven bij: 

Ada Mooij, tel. 0644457328, 
e-mail: adamooij@ambachtoost.nl
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Actie voor de Vlaardingse Voedselbank
Op zondag 5 maart a.s. hebben we de actie voor de Voedselbank.  
Dit keer willen we u vragen om een blik of pot groente mee te brengen. Meer dan 
één mag natuurlijk ook. We hopen dat u weer mee wil doen en het tot een groot 
succes wilt maken. 
Er worden momenteel in Vlaardingen meer dan 225 gezinnen per week geholpen.
De Voedselbank gebruikt de producten in de winkel waar de cliënten zelf kunnen 

kiezen waar zij behoefte aan hebben.
Op zondag 5 februari jl. kregen we van u 58 potten 
pindakaas en 45 potten chocopasta. 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 maart  a.s. tussen 11.30 en 
12.00 uur, of in de loop van de week wanneer er iemand in 
de Bethelkerk aanwezig is uw bijdrage afgeven.

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, 06-38315155

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 2510 8182 of email: keesnieuwstraten@ambachtoost.nl. 
Ik zorg dan dat u de kalender thuisbezorgd krijgt.
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Slachtoffers aardbevingen
Denkt u ook aan de slachtoffers in Turkije en Syrië? 
De aardbeving heeft het leven van honderdduizenden mensen 
volledig verwoest. 
Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan 
medische zorg, dekens, voedsel en onderdak.
En nu zijn er alweer bevingen geweest met weer doden en 
gewonden.
U kunt nog steeds helpen.
Geven kan op IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting 
Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag o.v.v. ‘Aardbeving’
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Ik wens u en jullie een mooie en inspirerende 40-dagentijd 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

(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
Donderdag 2 maart van 14.30 – 16.30 uur
En gezellig dat het is! 

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! 
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

Schilders gevraagd
De vergroenings werkzaamheden in de kerkzaal naderen een stroomversnelling. De 
achterwand is al voor de helft voorzien van betimmering en isolatie materiaal. Er ligt 
veel materiaal klaar om verwerkt te worden. Zo zijn er 200 meter glaslatten 
aangekomen en zijn oude kerkbanken omgetoverd tot vensterbank. Dat hout moet in 
de grondverf worden gezet en daarna van de definitieve verflaag worden voorzien. We
hebben dan ook werk voor een aantal schilders, natuurlijk van allerlei kunne en van 8 
tot 88. Meld u aan bij aanmelden@ambachtoost.nl met opgave van de dag waarop u 
zou kunnen en wij gaan u dan benaderen.
Vriendelijke groet, 
Jaap Beekman

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

Afscheid
Iets minder dan een jaar geleden begon mijn reis in Vlaardingen, want toen mocht ik 
starten als jeugdwerker voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen. In een jaar tijd 
is er een hoop gedaan, gezegd en gezien. Maar jammer genoeg moet ik nu bekend 
maken dat mijn reis in Vlaardingen weer ten einde komt. Mijn verblijf in Vlaardingen 
was kort, maar ik heb mij altijd welkom gevoeld in Vlaardingen. 
Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie steun, medewerking en gebed 
tijdens de afgelopen twaalf maanden. Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat het een 
ontzettend moeilijke beslissing was, want ik zie dat er in Vlaardingen nog genoeg 
werk te doen is voor jongeren. Het is fijn om te weten dat het kinder- en jeugdwerk 
voor de PG Vlaardingen ontzettend belangrijk is, ook de komende tijd. Bidden jullie 
mee voor wijsheid over de volgende stappen die genomen moeten worden om het 
kinder- en jeugdwerk blijvend te ondersteunen?

'Maar waarom ga ik nu weer weg?', dat is een vraag die bij veel mensen naar boven 
komt, en dat is een terechte vraag. Sinds 2008 ben ik betrokken bij Young Life, een 
jongerenorganisatie die zich inzet om jongeren te bereiken. Onverwachts is vanuit hen
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nu de vraag gekomen of ik mij volledig voor hen in wil zetten. Na lang praten, bidden 
en overleggen heb ik besloten om die stap te nemen. Ik heb het gevoel dat God mij 
op dit moment de kant van Young Life op roept en dat is dan ook de reden dat ik deze
moeilijke beslissing heb genomen.
Rob van Mourik

Jeugdwerkonderzoek
Vorig jaar startten we met het jeugdwerkonderzoek binnen de Protestantse Gemeente
Vlaardingen, en nu is deze bijna klaar. De laatste puntjes worden op de i’s gezet en de
laatste conclusies worden uitgeschreven. En, bij een onderzoek hoort ook een 
presentatie van de resultaten. 
Op dinsdag 14 maart om 20:00 zijn jullie van harte welkom bij deze presentatie in de 
Bethelkerk. Behoor je zelf tot de jeugd of ben je een medewerker in het kinder- of 
jeugdwerk, wees van harte welkom om de avond bij te wonen, aanmelden hoeft niet. 
Daarnaast zijn ook andere gemeenteleden en kerkenraadsleden van harte welkom 
tijdens deze avond.
Rob van Mourik

Maart = Geuzenmaand: steek de (juiste) vlag uit!

Het is altijd een bijzonder gezicht om in maart door 
Vlaardingen te fietsen en op allerlei kerken, scholen,
winkels en huizen de Geuzenvlag te zien! 

Maart komt er weer aan: hoogste tijd om de vlag 
weer op te zoeken en de hele maand op te hangen! 
Mocht u nog geen vlag hebben: via de site 
www.geuzenmaand.nl kunt u een vlag bestellen 
voor 7.50 euro!

Misschien hebt u de vlag Vlaardingen 750 jaar hangen: die kan de rest van het jaar 
ook nog. Laten we ons in maart richten op de herinnering aan de Geuzen en invulling 
geven aan het thema ‘kwetsbare vrijheid’. Op de website vindt u het bijzondere 
programma dat we hebben samengesteld. U bent bij alle bijeenkomsten van harte 
welkom!
Ineke Nieuwstraten

Interne vertrouwenspersonen aan het werk
Sinds een klein jaar zijn Bas Gravendeel en Nel van Bodegom aan het werk als interne
vertrouwenspersoon in de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Wat hebben wij in 
het afgelopen jaar gedaan? 
Wij zijn als vertrouwenspersonen aangesteld om gemeenteleden die klachten hebben 
over misbruik en ongewenst gedrag van kerkelijk medewerkers een plek te bieden 
waar zij terecht kunnen. Wij bieden een luisterend oor, steun en denken mee bij 
eventuele vervolgstappen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is het vooral 
belangrijk dat wij bekend zijn bij iedereen. Dit is het afgelopen jaar het speerpunt 
geweest voor het werk.
Wij hebben kennisgemaakt met de kerkenraden van de wijkgemeenten en met een 
deel van de pastorale teams en het jeugdwerk in de verschillende wijken. Ook voor de
medewerkers van de Groene Luiken en de Windwijzer fungeren wij als 
vertrouwenspersonen. Daar gaan wij de komende tijd ook verder voorlichting over het
onderwerp misbruik verzorgen. Wij hebben berichten geschreven voor Onderweg en 
de wijkbrieven. 
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Op de websites van de wijkgemeenten en de Vlaardingse gemeente
zijn we nu te vinden. Wij willen zichtbaar zijn voor ieder die ons nodig heeft. 
In het komende jaar willen wij hieraan verder werken. We hopen kennis te maken met
alle geledingen binnen de kerk zodat zoveel mogelijk mensen weten waar ze terecht 
kunnen.
Mocht u contact met ons willen opnemen stuurt u dan een mail naar: 
vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl en wij nemen contact met u op.

Bas Gravendeel en Nel van Bodegom

      

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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Agenda:

Zondag 26 februari
Dienst – Anneke Klavers 10.00 uur
Geen Provider of Club i.v.m. voorjaarsvakantie
Herdenking 1 jaar oorlog Oekraïne 12.30 uur Olivier v.Noortlaan 120

13.00 uur Herdenking bij het stadhuis
Maandag 27 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 28 februari
Cantorij 20.15 uur
Woensdag 1 maart
Avondgebed 19.30 uur
Donderdag 2 maart
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zaterdag 4 maart
Film ‘A yak in the classroom’ 15.00 uur
Zondag 5 maart, Heilig Avondmaal
Dienst – Ds. Yvonne Schoonhoven 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

Oekraïne, op 24 februari al een jaar in oorlog. 

Stil                    (Cobie Verheij-de Peuter)

Stil
wil ik zijn

en mijn licht ontsteken
voor Oekraïne.

Stil
word ik

van de beelden
die ik het liefst

wegzap.
Onschuldigen
getroffen door

een kwade macht.

Stil
is mijn roep
op papier,

van natte inkt
die niet drogen wil.

Zwarte tranen
voor wie leeft in angst.

Stil
vouw ik mijn handen;
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“Mijn God, mijn God,
wil Oekraïne niet verlaten!”
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