26 mei 2019 – zondag Rogate
Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Marien de Jong
Muziek en zang: Louise de Zeeuw, Jacintha Swieb en Arie Kraaijeveld
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Annemarie Broer en Ria ter Horst
Oppasdienst: Hanny Pronk en Kitty Grootveld
Begroetingscommissie: Gré v.d. Berg, Karina Kolk, Riny Pronk en Nel de Zeeuw
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.
*In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal*
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 66 : 1 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Hh 632 : 1, 2 en 4 “God in ons midden”
Lezing van de wet
**Muziek/zang van Arie, Louise en Jacintha
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Exodus 32 : 1 – 14
Kinderlied 385 “De tafel van samen”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Muziek/zang van Arie, Louise en Jacintha
Lezing van het Avondmaalsformulier

Lied 340-b
Gebeden
Toebereiding van de tafel
Lied 381 : 1, 2 en 3
Nodiging
Uitdeling en Communie
Muziek/zang van Arie, Louise en Jacintha
Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 3 – 5
Lied Hh 548 “Breng dank aan de Eeuwige”
Het Onze Vader
Collectes
Slotlied 412 : 4 en 6
Zegen

**De 3 liederen tijdens deze dienst zijn: “Heer, u doorgrondt mij; “Heer, ik kom tot u” en “Kom tot de Vader”.**
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. Kindertehuis “Betheljada” in Suriname.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is voor het Ouderenpastoraat.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Malawi: een bijbel in je eigen taal.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen over ”Het gouden beeld”, Exodus 32.
Volgende week mogen de kinderen weer de muziekinstrumenten gebruiken.
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 familie A. Taal-Pronk en naar de heer L.
van Ravensbergen. 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 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 open gevallen preekbeurten in te vullen. Daar zijn wij blij mee! Wij houden u op de hoogte.
Het geschiede. Dit is een leuke dienst voor alle jongens en meisjes van de basisschool op vanmiddag 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.
Zangochtend in de Abt. Op zaterdag 1 juni is er van 10.30 uur tot 12.00 uur weer een zangochtend in de
Antonius Abtkerk o.l.v. Richard Ram. Ook kinderen zijn van harte welkom! Omdat deze zangdienst al
komende zaterdag is, wil ik vragen om meteen maandag 27 mei te laten weten dat u/jij meedoet. Dat kan bij
het secretariaat van de Abt: antoniusabt@rkdenhaag.nl. telefoon: 354.17.42. Richard zal ons na wat
stemoefeningen helpen om samen muziek te maken. Het gaat er vooral om dat u/jij plezier hebt, want van
zingen worden wij blij! Koffie en thee staan klaar vanaf 10.15 uur. U bent van harte welkom.
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.
Kerkdienst:
Donderdag 30 mei om 09.30 uur : Hemelvaartsdag, ds. J. Maasland
Zondag 2 juni om 10.00 uur: ds. D. Verboom, Leiden
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

