Zondag 3 maart 2019 – 8e zondag na Epifanie
Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Rien de Jonge
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Aafke Oosterveen en Monique Buis
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppasdienst: Alie Kool en Dineke Taal
Begroetingsdienst: Bep Liborang, Janny en Theo Mulder en Alie Taal
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 105 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 868 : 1, 2 en 4
Verootmoediging
Lied Hh 275: “Heer, ik kom tot U”
Woord van vergeving en Leefregels
Lied 866
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Psalm 97
Kinderlied Hh 625 : “God is zo goed”

Kinderen/tieners mogen naar de nevendiensten
Tweede lezing: 2 Korintiërs 1 : 1 – 11
Psalm 95 : 1 en 2
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied Hh 686: 1, 2 en 3 “Leid mij Heer”
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collectes
Slotlied 704
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. de Haagse Stichting “De Haven.” Zij
bieden pastorale en maatschappelijke hulp aan prostituees. 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 hulp aan ex-gevangenen in Albanië.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen over “God is koning”, Psalm 97. Vanmorgen de kinderen bij
hun liedje weer de muziekinstrumentjes gebruiken. Voor de kinderen hebben wij mappen in de kast staan,
waarin elke zondag hun werkjes e.d. opgeborgen kunnen 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 mevrouw G. Haas-Taalen
naar mevrouw M. de Jong-Mooij. Contactpersoon voor de bloemengroet is Dicky Martens, tel. 354.74.85,
email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

Dienst aan Zee. A.s. zondag is er weer een Dienst aan Zee om 19.00 uur (i.v.m. de CPC-loop) in deze kerk.
Medewerking wordt verleend door ds. E. Versloot, de Martin Mans formatie en Sander van Marion. U bent
allen van harte welkom in deze avonddienst!
Rollators. Omdat er de laatste tijd steeds meer rollators bij komen, wordt vanuit de wijkkerkenraad - in verband
met de toegankelijkheid van de ruimte beneden - vriendelijk gevraagd of de kerkgangers die met de rollator
naar de kerk komen deze voortaan voor de dienst willen inklappen. Mocht u dit zelf niet goed kunnen, dan
kunt u altijd bij de consistorie de dienstdoende diaken om hulp vragen. Zij of hij helpt u er graag bij! Wij danken
u voor uw medewerking!
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.
Oefenuur Nieuwe Liedboek. Wij oefenen maandag 11 maart om 19.00 weer een uurtje met Marcel van
Duyvenvoorde in de kerk.
Residentie pauzedienst. Deze korte dienst is weer op dinsdag 19 maart om 12.30 uur in de Waalse Kerk
aan het Noordeinde. Medewerking zal worden verleend door ir. C. Stoffer, SGP en ds. A. Voorwinden, Chr.
Geref. Het jaar thema 2019 is “Lessen van een wijze koning”. U bent hartelijk 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!
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. Wij danken u weer voor uw medewerking. Uw diakenen.

Agenda
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Kerkdienst:

6 maart
7 maart
8 maart

om 09.30 uur: Bijbelgesprekskring in de Bethelkerk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 14.00 uur: Pastoraal in de Bethelkerk

Zondag 10 maart om 10.00 uur: ds. B.H. Weegink
om 19.00 uur: ds. E. Versloot, Dienst aan Zee

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

