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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 5 maart 
In deze dienst gaat ds. Yvonne Schoonhoven voor en wordt het
Heilig Avondmaal gevierd. 

Een steeds terugkerend thema in deze veertigdagentijd is het
thema “stenen”.
In de dienst van zondag 5 maart gaan we het hebben over de “hoeksteen”.
Jezus zegt in Mattheüs 21: 42: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen 

geworden. 
Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.”
Hij citeert daarmee Psalm 118: 22 en
betrekt dit vers op zichzelf.
Wat zou Hij daarmee bedoelen? We gaan
het onderzoeken op deze 2e zondag van de
veertigdagentijd.

Preekpraat
Zondag 19 februari 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 preek-praat 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. 

Pastor of dominee nodig? 
Als u een pastor of dominee nodig heeft dan kunt u contact opnemen met pastor 
Annabell de Jong, zij is voorlopig het centrale aanspreekadres. 
pastor@ambachtoost.nl telefoon 06-58 91 11 35 

Vak C, anderhalve meter vak
We willen Vak C blijven handhaven voor mensen die nog graag anderhalve meter 
afstand willen houden. Het is het vak banken, voor de regietafel.       
We hopen u hiermee van dienst te zijn en u dit respecteert.     
Vervoer naar de kerk
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Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen met het 
vervoer naar de kerk, neem dan contact op met Marianne de Wilt:
mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel. 010-434 35 88

       

Collecte Zending 5 maart 2023

Palestina - Samen bijbellezen opent
deuren
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder 
dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van 
verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij 
bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in 
hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de 
samenleving en zoeken naar oplossingen. 
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is 
haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. 
We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie  o.v.v. collecte Palestina of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift!
Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina  

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

Avondgebed Woensdag 8 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: ‘de vrouw die niet gestenigd wordt’
‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ Vanavond
lezen we in Johannes 8 het verhaal van een vrouw. We
weten niet veel over haar. Alleen dat ze ‘op heterdaad
betrapt is’. Weer wordt alleen de vrouw veroordeeld. Ik
stel me zo voor hoe ze aan haar haren erbij gesleept
wordt door de heren die het recht aan hun zijde
waanden. Ze zullen wel denken: twee vliegen in één
klap: Jezus eindelijk erop betrappen dat hij ofwel de wet overtreedt ofwel geen 
medelijden heeft en de vrouw een les leren. 
Zoals zo vaak gaat het anders. Jezus gaat niet in op hun vraag. Hij stelt een 
tegenvraag en zet daarmee ook de mannen klem. Want, wat moeten ze hier nu mee? 
Nu staan zij voor een soort gelijk dilemma dat ze voor Jezus hadden bedacht. 

Liturg: Annabell de Jong
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Muziek: 
fluit: Tabea Lanzke
orgel: Edwin Vooijs

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.

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

Jamverkoop
Zondag 5 maart 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; 
e-mail: ellenkees.haas@hetnet.nl 

Troostkantine 
Donderdag 9 maart 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 mensern na een verlieservaring wel een luisterend     

                          oor of troost nodig.
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40 dagen kalender
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.
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

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 hard bezig met vergroenen! 
Er zijn iedere dag en wellicht ook avonden mensen
nodig en aanwezig... Wil je meehelpen, o.a. ook
met schilderen:
aanmelden@ambachtoost.nl
Kees Sterrenburg

‘Heel Bethel
bakt’, met dank van de werkers van de 
vergroening aan Marja van den Boogert

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! 
Het is maart: 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

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
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Kliederkerk maart
12 Maart is het weer tijd voor de volgende Kliederkerk, en deze keer hebben de 
kinderen voorrang! Dus ouders, we maken er voor jullie kroost een mooie middag 
van. Maar wees niet bang, ook voor ouders hebben we genoeg leuks om van te 
genieten. Want wat zou er gebeuren als we de kinderen eens voor laten gaan, zouden
er leuke en mooie dingen kunnen gaan gebeuren?
Dit en andere dingen gaan we samen ontdekken tijdens de Kliederkerk van maart: 
’Kinderen voorrang’.
Kliederkerk begint om 15:00  met het ontdekken
van welke activiteiten we deze keer gaan beleven.
We sluiten Kliederkerk af met een gezamenlijk
hapje en drankje.
Kliederkerk is gericht op kinderen en gezinnen die
niet of niet veel meer in de kerk komen. Door de
laagdrempelige opzet is Kliederkerk ontzettend leuk
voor een brede groep mensen, niet- kerkelijk,
kerkelijk of zoekende. Bij Kliederkerk er is altijd
iets voor je te vinden, kom langs of neem iemand
mee.
Kliederkerk is in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Mail voor meer info naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com.
Rob van Mourik

Samenkomst Project Noorderlicht Vlaardingen
Tijdens de eerste samenkomst van Project Noorderlicht Vlaardingen mochten we 160 
mensen ontvangen in de Windwijzer, dus dat smaakt naar meer. Op zondag 5 maart 
is het tijd voor de tweede samenkomst, deze keer ook weer in de Windwijzer. De 
samenkomst start om 11:00 uur deze keer is er ook oppas voor de allerkleinste en 

kinderdienst.
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 van 
harte welkom!
Rob van Mourik

Ieder leven is een boek waard! 
De eerste aanmeldingen voor het schrijven van levensboeken zijn inmiddels binnen. 
En er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de start op 16 maart! 
Zou jij het fijn vinden om herinneringen op te halen en levenservaringen uit te 
wisselen en die op te schrijven in een ‘levensboek? 
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Meld je dan vóór 10 maart aan bij: 
hannekeblom@dewindwijzer.nl en kom op
donderdag 16 maart naar De Windwijzer. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van Rob van
Herwaarden en Hanneke Blom. 
Tijd is van 13.15 - 15.15 uur. Voorafgaand zal er
om 12.30 met elkaar geluncht worden. 
De kosten zijn 6 euro per bijeenkomst inclusief de
lunch. De andere bijeenkomsten zijn op donderdag 23
maart, 30 maart en 6 april. Van harte welkom!
Een hartelijke groet, 
Hanneke Blom

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’.

Agenda:

Zaterdag 4 maart
Oud papier Goudenregenstraat 09.00 – 12.00 uur
Film ‘A yak in the classroom’ 15.00 uur
Zondag 5 maart, Heilig Avondmaal
Dienst – Ds. Yvonne Schoonhoven 10.00 uur
Preekpraat na de dienst
Geen Provider of Club i.v.m. voorjaarsvakantie
Maandag 6 maart
Klussen rond en in de kerk 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag 7 maart
Cantorij 20.15 uur
Woensdag 8 maart
Avondgebed 19.30 uur
Donderdag 9 maart
Troostkantine 14.30 – 16.30 uur
Zaterdag 11 maart
Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 – 12.00 uur
Buurtbezem 10.00 – 12.00 uur
Zondag 12 maart
Dienst – Rob van Mourik 10.00 uur
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Gedicht/tekst van de week
Wilt u ook een gedicht of tekst met ons delen? 
Stuur dat dan naar Heleen Horsman, scriba@ambachtoost.nl

Sluitsteen (Piet van Veldhuizen)

Als wij iets bouwen –
een huis, een samenleving, een kerkgemeenschap,
dan zoeken we stenen en mensen
die zich makkelijk voegen,
zich goed laten stapelen,
gelijkmatig, rechthoekig, geen rare kantjes.

Toch komt er een keer
dat je die éne nodig hebt,
die nergens paste, 
die mislukt leek, scheef,
je kon er niets mee beginnen,
hij was al afgedankt.

De sluitsteen in het een gewelf:
zo scheef als hij is
vangt hij de spanningen op,
alles leunt tegen hem aan,
hij bundelt alle kracht,
laat alles tot zijn recht komen.

Zo is de liefde
en zo is de Heer:
wie erbij staat en toekijkt
zal denken: dat gaat niet werken,
daar red je de wereld niet mee –
maar gun hem zijn plaats
in je hart, in je wereld
en alles valt op zijn plek.

Geef vandaag 
voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023

Beste gemeenteleden,

In de maanden december en januari was er de jaarlijkse en landelijke Actie 
Kerkbalans 2023 ten behoeve van de financiële steun van de plaatselijke gemeenten.
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Via verschillende kanalen (e-mail, brief, de Onderweg en de zondagsbrieven) hebben 
wij u over deze financiële actie geïnformeerd.  

Met de informatie in deze brief geven wij u inzicht in de voorlopige tussenstand van
de opbrengst Actie Kerkbalans 2023 in Vlaardingen. 

Wij bedanken eenieder die gereageerd heeft door het doen van een toezegging en/of 
het doen van een bijdrage. Ook gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers die 
geholpen hebben om de post op de juiste adressen te bezorgen en weer op te halen.

Op dit moment kunnen wij u meedelen dat er in totaal is toegezegd een bedrag van: 

€ 620.170,65

Dat is een mooi resultaat, maar…, wij zijn er nog niet! In de begroting 2023, mede 
bepaald door de ontwikkeling van de kerkelijke bijdragen van de laatste jaren, gaan 
we uit van een toezegging van € 652.000. 

Indien u nog geen toezegging hebt gedaan, vragen wij u vriendelijk alsnog uw steun 
voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen aan ons kenbaar te maken via: 

www.pknvlaardingen.nl/kerkbalans
 
Uiteraard kunt u uw (jaar)bijdrage aan ons overmaken op: 

IBAN: NL74 RABO 0373 7308 96   t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen Vb

Met uw steun maakt u het mogelijk dat de Protestantse Kerk Vlaardingen haar goede 
werk kan voortzetten: niet alleen voor het heden, maar ook voor de generaties na 
ons. De kerk anno 2023 draagt bij aan aandacht voor de Ander en biedt ruimte tot 
bezinning en inspiratie voor wie dat wenst. 

Met vriendelijke groet, 

Gert-Jan Alberts, 

voorzitter College van Kerkrentmeesters
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