Zondag 19 mei 2019 – zondag Cantate
Thema: van angst en vrees naar Vrede. Vrede voor mij en vrede voor de wereld
Voorganger: ds. R. ten Hoopen, Leidschendam
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Rien de Jonge
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Alie Kool
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppasdienst: Heleen Buis en Dicky Batenburg
Begroetingsdienst: Joke v.d. Ende, Rien de Jonge, Adrie en Jan 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 belangstellende.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied 632
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 81 : 1, 2, 5 en 8
Verootmoediging
Lied 1010 : 1, 3
Woord van leven: Psalm 85 : 9
Antwoord: zingen Psalm 85 : 3 en 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied 541: “Veertig jaren lopen”
Eerste lezing: Genesis 2 : 4 – 7
Lied 825 : 3 en 5

Kinderen/tieners naar de nevendiensten
Tweede lezing: Johannes 20 : 19 – 23
Lied 686 : 1 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 939
Vredewens
Gebeden
Collectes
Slotlied ELB 79: “Vrede zij u”
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 voor het Werelddiaconaat t.b.v. “Versterk de kerk in het Midden-Oosten.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is bestemd voor het Wijkwerk.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Malawi: een bijbel in je eigen taal.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen over Mozes: “de bouw van de heilige kist”, Exodus 25.
Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Koffiedrinken. Na de dienst kunt u een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Bloemengroet. Er gaat een bloemengroet namens ons allen naar de heer T. Pronk en naar de familie C.J.
Overduin-Guijt. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet. U kunt een bloemengroet ook
aanvragen per email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Beroepingswerk. De beroepingscommissie (Tine Schipper, Jacintha Swieb, Teco Broer, Marien de Jong,
Anita de Zeeuw, Teun Blok en een AK-lid) is aan het werk. Hun werk geschiedt in vertrouwelijkheid, dus
daar kunnen we u voorlopig geen nieuws over melden. De schets van de gemeente is klaar en staat op de

website. Papieren exemplaren van de schets vindt u in de hal van de kerk. Het zoeken naar een tijdelijke
predikant om de vacatureperiode te overbruggen vordert. Zodra we een of meerdere namen kunnen
bekendmaken, zullen we dat doen. De kerkrentmeesters vragen binnenkort de zgn. solvabiliteitsverklaring
aan. Deze verklaring maakt duidelijk dat de gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een
beroep uit te brengen. En ook zijn we druk bezig met het opstellen van een plaatselijke regeling voor de
Bethelkerk. Een plaatselijke regeling is een soort “huishoudelijk reglement” en dat moeten we hebben als we
willen gaan beroepen. U leest dat er veel werk wordt verzet. Wij houden u op de hoogte!
Terug in de Tijd. Vanmiddag is er om 17.00 uur is er in deze kerk weer een Terug in de Tijd dienst. Een
zang uur van oude psalmen, gezangen en liederen van Joh. de Heer. Het thema is deze keer: “Lof zij de
Heer”. Ds. J. Maasland spreekt de verbindende teksten en de heer Joop de Vries bespeelt het orgel.
--Het zal na vele jaren helaas de laatste Terug in de Tijd dienst zijn!-Ouderensoos. A.s. donderdag om 14.00 uur is de laatste soos van dit seizoen in de Nieuwe Vonk.
Wellekom! Een wens van veel gemeenteleden gaat in vervulling: we gaan weer met elkaar eten in de Vonk.
Een enthousiaste commissie bestaande uit Albert, Margreet, Engeline, Petra en Maarten en Maarten gaat
drie keer per jaar de maaltijdavonden organiseren onder de naam Wellekom! Op vrijdag 24 mei om 17.30
uur staat de deur open en rond 18.00 uur gaan we aan tafel. Tijdens het eten zorgen we voor gespreksstof
en na de maaltijd voor een ontspannende activiteit. Thema van deze avond is, hoe kan het ook anders,
Wellekom! U kunt zich opgeven t/m zondag 19 mei via de mail: wellekom@bethelkerkscheveningen.nl of via
de lijst op de bar of telefonisch bij Petra en Maarten 350.21.09. De kosten bedragen € 5,- per persoon.
Drankjes apart afrekenen. Er is plaats voor 50 disgenoten. Wellekom!
Het geschiedde. Dit is een leuke dienst voor alle jongens en meisjes van de basisschool op zondag 26 mei
om 16.00 uur. Elke keer vertellen we een mooi verhaal uit de Bijbel en zingen we er leuke liedjes bij. Dit keer
gaat het over Mozes. Je krijgt een speciaal luistersnoepje om nog beter te kunnen luisteren naar Jacintha en
Anita. En je mag meedoen! Iedereen is welkom! P.S.: we zijn nog op zoek naar pannenkoekenbakkers en
mensen die ons die middag willen helpen. Alle hulp is welkom! De lijsten om aan te melden liggen op de bar.
Gospel aan de Haven. Het Vlaggetjesweekend zal op zondag 16 juni worden afgesloten met een moment
van bezinning. Omdat het geloof van oudsher verbonden is aan Scheveningen en de visserij komt ook dit
element aan de orde. Gospel aan de Haven is een combinatie van een dankdienst en een blije gospelviering. Het evenement start om 13.00 uur zodat iedereen na de reguliere kerktijd aanwezig kan zijn. Aan de
Scheveningse kerken is gevraagd om na afloop van de bijeenkomst een kraampje te bemannen om
informatie te geven. De kerken hebben het voornemen dat gezamenlijk te doen. Rien de Jonge is hiervoor
de kartrekker. Wie wil namens de Bethelkerk Rien helpen? Aanmelden bij Rien zelf of bij scriba Maarten.
EO-jongerendag. Thema: “Beam the light”. Onze kerk heeft een groepsticket om zaterdag 25 mei met 15
personen naar de EO-jongerendag te kunnen. Deze dag wordt gehouden in Ahoy Rotterdam van 13.00 uur
– 21.00 uur. De toegang betalen we vanuit de gemeente, maar houdt er rekening mee dat er slechts 15
personen mee. Aanmelden bij Jacintha Swieb, email: jacinthaswieb@gmail.com. Het is de bedoeling om
vanaf de Bethelkerk met O.V. of auto naar Ahoy te gaan. Bij aanmelding maken we hierover afspraken.
Agenda
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

23 mei
23 mei
23 mei
24 mei

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
om 18.00 uur: Maaltijd “Wellekom” in de Nieuwe Vonk

Kerkdienst: Zondag 26 mei om 10.00 uur: ds. J. Maasland, Heilig Avondmaal
om 16.00 uur: “…Het Geschiedde”
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: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

