Zondag 10 februari 2019 – 5e zondag na Epifanie
Voorganger: mevrouw ds. Ch. v.d. Leest
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Aafke Oosterveen
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Alie Kool en Lizzy Oosterveen
Oppasdienst: Silvia Pronk en Kitty Grootveld
Begroetingsdienst: Rien de Jonge, Tineke Kluppel en Nel de Zeeuw
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.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 67 : 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 211 : 1 en 2
Verootmoediging
Lied Hh 575 “Alle volken looft den Here”
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied LB 181 “Een heel klein zaadje”
Eerste lezing: Jesaja 43 : 9 – 12
Lied 513 : 1, 2 en 4

Dee kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing: Mattheüs 5 : 13 – 16
Lied 313 : 1, 4 en 5
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 838 : 1, 2 en 3
Gebeden
Collectes
Slotlied 919 : 1, 2 en 4
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. Vakopleidingen voor
jongeren in Kenia door de organisatie “Red een kind”. De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en
eredienst en de derde rondgang is bestemd voor het Onderhoud kerken en gebouwen.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor de Stichting Werkgroep Oost-Europa.
Kindernevendienst. De vertelling gaat over “God vertelt zijn naam aan Mozes”, Exodus 3:1-15.
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 fam. A. Pronk-Griffioen,
en naar mevrouw A. Moen-Biever. 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.
Dienst aan Zee. Vanmiddag is in deze kerk om 17.00 uur weer een Dienst aan Zee waaraan zullen
meewerken: ds. K. Staat uit Andijk, het Zoetermeers Mannenkoor o.l.v. Steven van Wieren, pianist Peter
Bontje en Sander van Marion op de beide orgels. U bent allen van harte welkom in deze dienst!
Beamer en uitzendingen. Vanaf vorig weekend heeft de kerk een nieuwe beamer en worden alle diensten
in hoge kwaliteit (HD) uitgezonden. U kunt nu op uw tv zelfs goed de dienst volgen. De website ziet er iets

anders uit, maar werkt hetzelfde. We zullen in de komende weken nog moeten finetunen om alles optimaal
te krijgen. Mocht u vragen hebben of opmerkingen, dan horen wij dat graag. Het beamteam.
Oefenuur Nieuwe Liedboek. Morgen om 19.00 uur oefenen we in de kerk weer een uurtje met Marcel.
Medewerkenden Winterfair. Het createam nodigt alle medewerkenden aan de winterfair van december uit
voor een gezellig avond. Dit zijn dus alle dames en heren die op tal van manieren hebben meegeholpen om
de winterfair tot een succes te maken. Ook zijn alle crea-dames van harte welkom want deze avond is
tevens de startavond van dit seizoen. De avond is op woensdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in de Nieuwe
Vonk. Voor vragen kunt u terecht bij Ineke Julien, tel. 3.63.04.82 of Gré v.d. Berg tel. 3.54.32.31.
Ouderensoos. A.s. donderdag is er om 14.00 uur weer soos in de Nieuwe Vonk.
Meditatief bloemschikken donderdag 14 februari rond Valentijnsdag. Bloemen zeggen soms meer dan
duizend woorden. Het schikken van bloemen is een uitstekend middel om je gevoelens uit te drukken rond
het thema van Valentijn: vriendschap. Na lezing van enkele gedichten en Bijbelteksten maakt ieder een
bloemschikking gebaseerd op één van de teksten. Ervaring is niet nodig. Voor bloemen en materiaal wordt
gezorgd. Deelnemers worden verzocht een scherp mes en platte schaal met opstaande rand mee te nemen.
Aanmelding verplicht per mail bij secr. Antonius Abt : antoniusabt@rkdenhaag.nl of telefoon 354.17.42.
Kosten € 8,50 voor bloemen, materiaal, koffie/thee. Plaats pastorie Antonius Abt, tijd 14.30 – 16.30 uur.
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.
Dienst in Uitvoering. Zondagmorgen 17 februari spreekt de heer Herman Meijer over: “Wie is de mol?”
Gezocht pannenbakkers. Wie vindt het leuk om pannenkoeken te bakken voor de kinderen na afloop van
“En het geschiede..”. Het is de bedoeling dat u ze op zondag 17 februari rond half vijf aflevert in de
Bethelkerk, zodat de kinderen na het verhaal heerlijk pannenkoeken kunnen eten. Uiteraard bent u zelf ook
welkom om gezellig mee te eten. Om een inschatting te maken hoeveel pannenkoeken er gebracht gaan
worden, graag even mailen naar: jacinthaswieb@gmail.com of tel.06-25.31.34.74. Alvast heel erg bedankt!
En het geschiede.. Zondag 17 februari is er in de Bethelkerk om 16.00 uur weer een “En het geschiede..”
voor alle kinderen van de basisschool. Ook ouders en grootouders zijn van harte welkom.
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!
Agenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

11 februari
12 februari
12 februari
14 februari
14 februari

om 19.00 uur: Oefenuurtje Nieuwe Liedboek
om 10.00 uur: Bestuur Ouderensoos vergadert in de Nieuwe Vonk
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 17 februari om 10.00 uur: prop. H. Meijer, Dienst in Uitvoering
om 16.00 uur: “En het geschiede..”
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

