Zondag 27 januari 2019 – 3e zondag na Epifanie
Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Marien de Jong
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Ria ter Horst en Lisette Vervoorn
Oppasdienst: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
Begroetingsdienst: Janny en Theo Mulder en Jan en Adrie v.d. Zwan
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 belangstellend.
-In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal-

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 36 : 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 519: 1 t/m 4 (oefenlied)
Leefregel
Lied 521: 1 t/m 4 (oefenlied)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 5 : 27 – 39
Gesprekje met de kinderen
Kinderlied Hh 705 “Wij willen samen vieren”
Verkondiging
Lied Hh 523 “Ik geloof in God de Vader”
Inleiding tot de viering van het Heilig Avondmaal

Lied 405 : 1
Inzettingswoorden
Gedenken van een overleden gemeentelid
Gebeden
Toebereiding van de tafel: Lied Hh 519 : 1 en 2
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Schriftlezing: Openbaring 22 : 1 – 5
Lofprijzing Lied 885
Dankgebed “Onze Vader”
Collectes
Slotlied 412 : 4 en 5
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 het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Versterking van de Kerk
in de Midden-Oosten”. De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en eredienst en de derde rondgang is
bestemd voor het Ouderenpastoraat/Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor: nieuwe gemeentes in de Himalaya.
Kindernevendienst. De vertelling gaat over “Gasten vasten niet op een bruiloft”, n.a.v. Lucas 5. Volgende
week zondag mogen de kinderen weer mee musiceren met het kinderlied.
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 mevrouw M. Blok-Dijkhuizen
en naar mevrouw P.H. de Bad-Plugge. Contactpersoon voor de bloemengroet is Dicky Martens, tel.
354.74.85, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

Catechese. A.s. dinsdag is er om 19.00 uur weer catechese voor de jongeren tot 16 jaar in de Nieuwe Vonk.
Ouderensoos. A.s. donderdag om 14.00 uur is er weer soos in de Nieuwe Vonk.
Zendingsdienst 3 februari. De Protestantse Gemeente te Scheveningen organiseert een dienst t.b.v.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. In deze dienst in de Oude Kerk is Marya Heij bij
ons te gast. Zij is door de Geref. Zendingsbond als zendelinge uitgezonden geweest naar Zuid-Sudan.
Marya zal ons tijdens de dienst vertellen over haar werk in het zendingsveld. Predikant zal zijn ds. J.
Jongejan uit Katwijk aan de Rijn. Het thema is “ontvangen.. en.. doorgeven”. De aanvang is 10.30 uur.
Film 50+bioscoop. Op dinsdag 5 februari kan men voor een leuk prijsje (€ 8,-) naar de film in Pathé
Scheveningen. Koffie of thee is in de prijs inbegrepen. De film, een psychologische thriller getiteld “Todos lo
saben”, begint om 13.30 uur. Na afloop kan wie dat leuk vindt om 17.00 uur gezellig mee gaan eten bij
Zarautz Prins Willemstraat 36. De kosten daarvan bedragen € 10,-. Men kan ook aanschuiven voor het eten
zonder de film te hebben gezien of alleen een glaasje komen drinken en niet eten.
Aanmelding verplicht bij Rien de Jonge, email: jonge43@ziggo.nl. Deze activiteit wordt mede georganiseerd
door het Oecumenisch Beraad.
Oecumenisch activiteitenboekje. De drie geloofsgemeenschappen die samenwerken in het Oecumenisch
Beraad Scheveningen, hebben een programmaboekje samengesteld met een selectie van activiteiten met
een oecumenisch karakter. Het aanbood loopt uiteen van bioscoopbezoek en concerten tot leerhuizen en
verdiepingsavonden. Het boekje vindt u beneden in het informatierek naast de trap. Neemt u gerust een
boekje mee. U bent van harte welkom en hopen u graag te zien bij één of meer activiteiten.
Bijou-beurs. Het plan is om op zaterdag 11 mei, de dag voor Moederdag, weer een Bijou-beurs te houden.
We starten daarom opnieuw met de inzameling van kettingen, armbanden en andere sieraden. Ze mogen
kapot zijn. De doos waar u de sieraden in kan doen staat naast de krat van de Voedselbank. U mag ze ook
aan onze koster Jolanda de Boer afgeven of aan Mirjam Bresser. Bij voorbaat dank!
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
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

29 januari
29 januari
31 januari
31 januari

om 15.30 uur: Bijbellezing in de Prins Willemhof (ds. F.J. van Harten)
om 19.00 uur: Catechese in de Nieuwe Vonk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk

Kerkdienst
Zondag 3 februari om 10.00 uur: ds. J. Maasland, Bediening van de Heilige Doop

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

