2 juni 2019 – Wezenzondag
Voorganger: ds. D. Verboom, Leiden
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Ilse de Niet
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Anita de Zeeuw
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppasdienst: Kim de Niet en Louise de Zeeuw
Begroetingscommissie: Corrie den Breejen, Tineke Kluppel, Bep Liborang, en Riet Pronk
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 27 : 1 en 7
Stil gebed, bemoediging en groet
Aanvangstekst
Lied Hh 188 : 1, 2 en 3 “Jezus is ons licht”
Verootmoediging
Verkondiging van Gods glorie
Lied 632 : 1, 2 en 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lied Hh 217 “Majesteit”
Moment met de kinderen
Kinderlied nr. 1: “Van één tot tien”

Eerste lezing: Handelingen 1 : 9 – 26
Lied Hh 214 : 1 en 2 “In bidden en smeken”
Kinderen/tieners mogen naar de nevendiensten
Tweede lezing: Johannes 14:15-20 en 17:20-26
Lied 968 : 1, 2 en 5
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 670 1, 2,4, 6 en 7
Gebeden
Collectes
Slotlied 675 : 1 en 2
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 Diaconaat en wel t.b.v. de Voedselbank Scheveningen.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is voor het Onderhoud kerken
en gebouwen.
A.s. zondag wordt de Pinksterzendingscollecte gehouden voor de bijbelverspreiding op het Chinese
platteland (KIA). De Witte Yi is een minderheidsgroep in de provincie Yunnan met een eigen taal. 60% van
de Witte Yi is christen en wil heel graag de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Belangrijk voor hun geloof
én hun identiteit als kleine bevolkingsgroep. Het Nieuwe Testament is al klaar en is in 2015 verspreid. Nu
wordt voor hen hard gewerkt aan het Oude Testament. Deze collecte wordt daarom van harte aanbevolen!
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Moldavië: zorg voor eenzame ouderen.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen over ”Bij God is het goed”, Psalm 46.
Vanmorgen mogen de kinderen weer de vrolijke muziekinstrumentjes gebruiken!
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 mevrouw W.C. Mos en naar mevrouw
H.J. Pronk. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet. U kunt een bloemengroet ook aanvragen
per email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Dienst in Uitvoering. Wat hebben Pinksteren en Vlaggetjesdag met elkaar te maken?! Nieuwsgierig
geworden, kom dan om 10.00 uur op 16 juni naar onze Dienst in uitvoering. Voorganger is dominee Antje
Groenendijk-Meindersma. Ook voor de kinderen belooft het een bijzondere dienst te worden.
Beroepingswerk. De beroepingscommissie (Tine Schipper, Jacintha Swieb, Teco Broer, Marien de Jong,
Anita de Zeeuw, Teun Blok en Corina Kroezen, namens de AK) is gestart met haar werkzaamheden. Omdat
dit werk vraagt om vertrouwelijkheid, kunnen we u daar 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. Op de achtergrond wordt, naast het beroepingswerk, ook nog een andere grote klus geklaard: Connie
en Walter van den Oever, onze preekvoorzieners, zijn drukdoende de door het emeritaat van ds. Jan
Maasland opengevallen preekbeurten in te vullen. Daar zijn wij blij mee! Wij houden u op de hoogte.
Lappendekensclub. Deze club waarvoor wij lapjes en dekens maakten is gestopt! Wij hebben een andere
organisatie gevonden, maar die maakt alleen dekens voor volwassenen: 1.50 bij 2.00 meter. De afmeting
van de lapjes moet nu 20 bij 20 cm. Zijn Sjaals zijn ook van harte welkom. De andere lapjes niet wegdoen,
daar maken wij zelf een lappendeken van. Dus, van nu af aan lapjes van 20 bij 20 cm.
Hartelijk dank alvast. Het createam.
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.
Voedselbank. U kunt uw houdbare gaven, te denken valt aan pasta’s, koffie en thee, groenten en vlees in
blik, artikelen voor de schoonmaak en voor de persoonlijke verzorging, nog steeds deponeren in de hal van
de kerk. Uw diakenen en de voedselbank danken u weer hartelijk dank voor uw gaven.
Agenda
Donderdag 6 juni om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Donderdag 6 juni om 20.00 uur: Belijdeniscatechese aan de pastorie

Kerkdienst: Zondag 9 juni om 10.00 uur : ds. J. Maasland, Pinksterfeest

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

