Zondag 17 februari 2019 – 6e zondag na Epifanie
Dienst in Uitvoering – Thema: “Goed van vertrouwen”
Voorganger: ds. H. Meijer, Den Haag
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Jacintha Swieb
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Anita de Zeeuw
Oppasdienst: Bep v.d. Winden en Engelien de Best
Begroetingsdienst: leden Dienst in Uitvoering
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 Opw 717: “Stil mijn ziel, wees stil”
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 429 : 1, 2 en 3
Inleiding op thema “Goed van vertrouwen”
Film 1: Wie is de mol? - voorstellen kandidaten
Lied: Ik zal er zijn (Sela)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: “’’k Stel mijn vertrouwen”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 9 : 14 – 29
Lied 146 : 1, 3 en 5
Verkondiging
Luisterlied “Gelukkig wie op God vertrouwt”
Lied Hh 336: 1 en 2 “Groot is Uw trouw o Heer”
Gebeden
Collectes
Film 2: Wie is de mol? – de test
Slotlied Hh 472: 1 en 2 “Ga nu heen in vrede”
Zegen
Muziek: ”Als je mekaar niet meer vertrouwen kan”

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. “hulp aan boeren in
Ethiopië om de vaak extreme droogte te overleven.” 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 de Stichting Werkgroep Oost-Europa.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen over “de tien straffen”, Exodus 10. Voor de
kinderen hebben wij mappen in de kast staan, waarin elke zondag hun werkjes e.d. opgeborgen worden.
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 de heer C.J. Overduin, en
naar mevrouw I. Pronk-de Graaf. 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.
Komen en gaan. Recent is een aantal leden van de begroetingscommissie gestopt. Dat geldt voor Gert-Jan
v.d. Ende, Hanneke de Ruiter en Gerda Pronk. Gelukkig hebben we Alie Kool en Remco van Deursen

bereid gevonden mee te draaien in de ploeg begroeters. Alie en Remco zult u binnenkort bij uw bezoek aan
de Bethelkerk bij de deur aantreffen om u hartelijk welkom te heten.
College van Kerkrentmeesters. In de vergadering van het College van Kerkrentmeesters kregen wij de
eindstanden van de vrijwillige bijdragen over het jaar 2018. Onderstaand het overzicht met de resultaten per
wijkgemeente.
2017
2018 meer/minder
Oude Kerk
70.240
Bethelkerk
133.946
Nieuwe Badkapel 128.826
Prinses Julianakerk 98.637
431.649

70.374
141.435
137.830
97.488
447.127

134
7.489
9.004
- 1.149
15.478

Als kerkrentmeesters van de Bethelkerk zijn wij dankbaar voor dit resultaat en we hopen dat deze positieve
lijn wordt doorgetrokken in de uitkomsten van de Actie Kerkbalans 2019, waarover we binnenkort hopen te
publiceren. Alle gemeenteleden hartelijk dank voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Beamer en uitzendingen. De kerk heeft een nieuwe beamer en alle diensten worden in hoge kwaliteit (HD)
uitgezonden. Wel ondervinden we de laatste twee diensten hinder met storingen en haperingen. Er wordt
met man en macht gewerkt om de live uitzendingen goed te krijgen. Terugkijken gaat wel heel goed. Het
beamteam.
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.
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.
En het geschiedde.. Vanmiddag is er in de Bethelkerk om 16.00 uur weer een “En het geschiedde..” 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
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Kerkdienst:

19 februari
20 februari
20 februari
21 februari
22 februari

om 19.00 uur: Catechese in de Nieuwe Vonk
om 19.30 uur: Moderamen wijkkerkenraad vergadert in de Bethelkerk
om 19.30 uur: Speciale Crea-avond medewerkers Winterfair, Nieuwe Vonk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 14.00 uur: Pastoraal overleg in de Bethelkerk (nieuwe datum!)

Zondag 24 februari om 10.00 uur: ds. J. Maasland

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

