Zondag 13 januari 2019 – 1e zondag na Epifanie
Thema: “Wie ben ik?”

Voorganger: ds. A. Groenendijk-Meindersma
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Maarten Pronk
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Monique Buis en Erny Grootveld
Oppasdienst: Hanny Pronk, Kim de Niet en Louise de Zeeuw
Begroetingsdienst: Corrie den Breejen, Gré v.d. Berg, Nel de Zeeuw en Tineke Kluppel
Van harte welkom in deze dienst. U die voor het eerst of als gast in ons midden bent, wij hopen dat u zich
welkom voelt. Mede met het oog op u zijn er contactpersonen aanwezig, herkenbaar aan de badge.
Voor of na de dienst kunt u bij hen terecht voor vragen. Op onze website, www.bethelkerkscheveningen.nl,
vindt u alle informatie over onze kerk en kunt u zich aanmelden als lid of belangstellende.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 100 : 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Drempelgebed
Psalm 100 : 4
Gebed om ontferming
Lied 975 : 1. 2 en 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Kinderlied nr. 12 “Je hoeft niet bang te zijn”

Lezing: Lucas 5 : 1 - 11
Lied 837 : 1, 2 en 3
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging: “Wie ben ik?”
Meditatief orgelspel
Lied 361 : 1, 3 t/m 7 en Psalm 100 : 4
Gebeden
Collectes
Slotlied Hh 445 : “Ik bouw op U”
Zegen

Gebedenboek. Het Gebedenboek ligt in de hal voor het inschrijven van voorbedes.
Pastoraal bezoekboek. Als u prijs stelt op een bezoek van predikant, pastoraal werker of ouderling, kunt u
uw naam en adres in het Pastoraal bezoekboek noteren. Dit bezoekboek ligt eveneens in de hal.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. het Aandachtscentrum hier in de
stad. De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en eredienst en de derde rondgang is bestemd voor
het Wijkwerk.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor: nieuwe gemeentes in de Himalaya.
Kindernevendienst. De vertelling gaat vanmorgen over Jezus en de duivel, n.a.v. Lucas 4.
Koffiedrinken. Na de dienst kunt u een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Bloemengroet. Er gaat vanmorgen een bloemengroet namens ons allen naar ds. E. van Dalen en naar
mevrouw A. Dijkstra-Wind. Contactpersoon voor de bloemengroet is Dicky Martens, tel. 354.74.85, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Dienst aan Zee. Vanmiddag om 17.00 uur is er weer een Dienst aan Zee in de Bethelkerk. Medewerking
verlenen ds. A. Mak van radio Bloemendaal, het koor “The Trumpets of the Lord” o.l.v. Rob van Dijk en
Sander van Marion op de beide orgels. U bent natuurlijk weer van harte welkom in deze middagdienst.

Catechese. A.s. dinsdag is er weer catechese voor de jongeren tot 16 jaar in de Nieuwe Vonk.
Dagboekjes 2019. Wijkvereniging De Vonk bestelt al maanden van te voren de dagboekjes voor de
Kerstactie 75+ en hebben altijd wat boekjes in reserve voor als er nog veranderingen in het ledenbestand
optreden. Wij hebben nu weer enkele boekjes over. U kunt er een meenemen van de tafel bij de uitgang.
Filmavond. Op dinsdag 15 januari om 19.30 in de Nieuwe Vonk kunnen gemeenteleden uit de Bethelkerk
en de Nieuwe Badkapel samen naar de film “Human” kijken. Een indrukwekkende film met interviews, in 60
landen opgenomen, over de grote thema’s van het leven: liefde, oorlog, vriendschap en de zin van het
bestaan. Aansluitend is er gelegenheid voor gesprek tot 21.30 uur. Graag aanmelden bij het secretariaat van
de Abt: 354.17.42 of via email: antoniusabt@rkdenhaag.nl. U bent deze avond van harte welkom!
Oefenuur Nieuwe Liedboek. Morgenavond om 19.00 uur is er weer het oefenuurtje in de Bethelkerk.
Ouderensoos. A.s. donderdag om 14.00 uur is er weer soos in de Nieuwe Vonk.
Residentiepauzedienst. Deze dienst is a.s. dinsdag om 12.30 uur in de Waalse Kerk aan het Noordeinde.
Medewerking verlenen mr. J.P.H. Donner van het CDA en ds. W. Zondag van de Geref. Gemeente. Thema:
“Lessen van een wijze koning”. Hartelijk welkom in deze korte dienst.
Oecumenische dienst. Deze wordt a.s. zondag om 10.00 uur gehouden in de Nieuwe Badkapel.
Medewerking zal worden verleend door pastoor J. Eijken, ds. Ch. van der Leest en ds. J. Maasland.
Verder zal het jongerenkoor PAMA de dienst opluisteren. U bent allen hartelijk welkom!
(De Bethelkerk zal gesloten zijn).
Internationale week van het gebed. Het thema van de week is “Recht voor ogen”, n.a.v. Deuteronomium
16: 10 -20. Ook in Scheveningen kunt u meedoen en wel op zaterdag 26 januari van 20.00 – 21.00 uur in
o.a. de Nieuwe Badkapel (zie voor meerdere avonden/plaatsen de kerkbode).
Voedselbank. U kunt uw houdbare gaven, te denken valt aan koffie of thee, vlees en groenten in blik, pasta
producten en dingen voor de persoonlijke verzorging en schoonmaak, deponeren in de krat in de
ontmoetingshal. Hartelijk dank! Uw diakenen.

Agenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

14 januari
15 januari
15 januari
15 januari
16 januari
16 januari
17 januari
17 januari

om 19.00 uur: Oefenuurtje uit het Nieuwe Liedboek in de Bethelkerk
om 19.00 uur: Catechese in de Nieuwe Vonk
om 19.30 uur: Bestuur wijkvereniging De Vonk vergadert in de Bethelkerk
om 19.30 uur: Filmavond in de Nieuwe Vonk
om 09.30 uur: Bijbelgesprekskring komt bijeen in de Bethelkerk
om 19.30 uur: Moderamen wijkkerkenraad vergadert in de kerk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk

Kerkdienst
Zondag 20 januari om 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Nieuwe Badkapel, dus Bethelkerk gesloten.
Zondag 27 januari om 10.00 uur: ds. J. Maasland, Heilig Avondmaal

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen @
hotmail.com.
____________________________________________________________________________________
Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk : www.bethelkerkscheveningen.nl
Wijkpredikant: ds. J. Maasland, 3550867 Mail: dedominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: Wim Zuurmond, 06-18.51.89.47 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

