Zondag 24 februari 2019 – 7e zondag na Epifanie
Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Leo van der Heijden
Ouderling van dienst: Cor de Jong
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Erny Grootveld
Oppasdienst: Jolanda v.d. Berg en Margriet den Dekker
Begroetingsdienst: Gré v.d. Berg, Corrie den Breejen, Hanneke de Ruiter en Annie Vink
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 111 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 195
Verootmoediging en Woord van vergeving
Lied 350 : 1, 2, 3 en 4
Leefregels
Lied 350 : 5, 6 en 7
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Exodus 14 : 15 – 25
Kinderlied 184 “De herder”

De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing: Exodus 14 : 26 – 31
Psalm 105 : 15 en 18
Tekstlezing
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied Hh 445 “Ik bouw op U”
Gedenken van overleden gemeenteleden
Collectes
Slotlied 416
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 het Midden-Oosten. Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderwijs en onderdak.” De tweede
collecte is bestemd voor Pastoraat en eredienst en de derde rondgang is bestemd voor het Onderhoud
van kerken en gebouwen.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Nieuwe gemeenten in de Himalaya’s.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen over “de doortocht door de Rode Zee”, Exodus
14. Voor de kinderen hebben wij mappen in de kast staan, waarin elke zondag hun werkjes e.d. opgeborgen
worden. Volgende week mogen de kinderen bij hun liedje weer de muziekinstrumentjes gebruiken.
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.C. Pronk-Jansen,
en naar mevrouw Gré v.d. Berg-Roggebrand. 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.
Terugblik op de Dienst in Uitvoering. Voor de mensen die de functie van de uitgereikte damsteen vorige
week zondag nog niet begrepen hadden: in het t.v. programma “Wie is de mol?” kunnen deelnemers een
vrijstelling verdienen of winnen en zo doorgaan naar de volgende ronde. De damsteen stond symbool voor
de vrijstelling die ieder van ons gekregen heeft, dankzij het geloof in God.
Ouderensoos. A.s. donderdag om 14.00 uur is er weer soos in de Nieuwe Vonk.
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.
Voorjaarscollecte Zending. Deze landelijke inzameling van Kerk in Actie wordt gehouden op zondag 10
maart met als doel “Een nieuw begin voor de kerken op Cuba” in een periode waarin het communistische
systeem kraakt in zijn voegen. Grote behoefte is er b.v. aan theologisch onderwijs en het helpen opzetten
van diaconale activiteiten, zoals thuiszorg voor eenzame, zieke en verarmde ouderen.
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.
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
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

26 februari
26 februari
28 februari
28 februari
28 februari

om 15.30 uur: Bijbellezing in de Prins Willemhof
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
om 20.00 uur: Wijkkerkenraad vergadert in de Bethelkerk

Kerkdienst: Zondag 3 maart 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

