Zondag 5 mei 2019 – zondag Misericordia - Gods goedertierenheid, naar Psalm 33
Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Aafke Oosterveen
Lector: Chris Batenburg
Kindernevendienst: Anita de Zeeuw en Erny Grootveld - Tienerdienst: Henk Schaap
Oppasdienst: Bep v.d. Winden en Alie Kool
Begroetingsdienst: Henk Buis, Leny Buijs, Remco van Deursen, en Bep Liborang
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 33 : 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 33 : 6 en 8
Verootmoediging
Lied 709
Woord van vergeving en Leefregels
Lied 414 (LB 1973) “Wilt heden u treden”
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Psalm 124
K’lied Hh 339: “Hij heeft de wereld in zijn hand”
Kinderen/tieners naar de nevendiensten

Tweede schriftlezing: 2 Korinthe 1 : 1 – 11
Psalm 124 : 1, 3 en 4
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied Hh 736 “We shall overcome”
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collectes
Lied Hh 447: “Gelukkig is het land”
Zegen
Het “Wilhelmus” 1 en 6

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 en wel t.b.v. Syrië: kerk zijn in oorlogstijd.
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 in de woestijn: “Tien belangrijke regels”.
Vanmorgen mogen de kinderen bij het kinderlied weer de muziekinstrumentjes gebruiken. Tienerdienst:
Vanmorgen mogen de jongeren tot 16 jaar weer naar de tienerdienst.
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 A. Bal-Spaans en naar de heer
C. Batenburg. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet. U kunt een bloemengroet ook
aanvragen per email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Pastorale telefoon: wanneer u dit nummer (zie onderaan) belt voor o.m. het aanvragen van bezoek of de
bloemengroet, krijgt u één van onze pastorale ouderlingen aan de lijn.
Beroepingswerk. De kerkenraad dankt u voor de suggesties voor te beroepen predikanten. In totaal zijn er
14 formulieren met suggesties aangeleverd, waarmee de beroepingscommissie aan de slag gaat.

De commissie bestaat uit 4 kerkenraadsleden: ouderling Tine Schipper, jeugdouderling Jacintha Swieb,
diaken Teco Broer, kerkrentmeester Marien de Jong en twee gemeenteleden nl. Anita de Zeeuw en Teun
Blok.
Aan deze 6 leden zal de Algemene Kerkenraad nog een 7e lid toevoegen als afgevaardigde van de AK. De
schets van de gemeente (wie we zijn en wat onderscheidt De Bethelkerk?) is zo goed als klaar en wordt
komende week op de website geplaatst. Volgende week vindt u de papieren exemplaren van deze schets in
de hal van de kerk. Naast de voorbereidingen van het beroepingswerk is de kerkenraad ook actief op zoek
naar een tijdelijke predikant voor ondersteuning tijdens de vacatureperiode. 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. Wij houden u op de hoogte!
Ouderensoos. Deze is weer a.s. donderdag om 14.00 uur in de Nieuwe Vonk.
Wellekom! Een wens van velen gaat in vervulling: we gaan weer met elkaar eten in de Vonk. Een
enthousiaste commissie bestaande uit Albert, Margreet, Ria, 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. De kosten bedragen € 5,- p.p. Drankjes apart
afrekenen. Er is plaats voor 50 disgenoten. Opgave t/m zondag 19 mei via de mail:
wellekom.bethelkerk@gmail.com of via de lijst op de bar of telefonisch bij Petra en Maarten 350.21.09.
Film 8 mei. In mei staan wij stil bij het einde van WOII. Wij gedenken de overledenen en vieren onze
bevrijding en onze vrijheid. Een thema dat hierbij aansluit is vergeving. Hoe vaak bidden we niet: …
“vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”…, maar kunnen wij echt onze
vijand vergeven? Deze middag in de Nieuwe Vonk begint om 13.30 uur met het kijken naar de film “The
Railway Man” en daarna gaan we o.l.v. pastoor Jan van Eijken met elkaar in gesprek over “vergeving”.
U bent van harte welkom. Aanmelding verplicht per mail: antoniusabt@rkdenhaag.nl of tel. 354.17.42.
Terug in de Tijd. Op zondag 19 mei 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.
Tapasmaaltijd. Deze is op vrijdag 17 mei van 17.30 uur – 20.30 uur in de Nieuwe Badkapel. Iedere
deelnemer neemt ongeveer 10 à 12 kleine hapjes,“fingerfood”, mee voor op de grote tafel. Doet u er een
klein briefje bij waar op staat wat het is? Voor een “oecumenische” tafelschikking, het drinken,
gespreksonderwerp en quiz-vragen wordt gezorgd. Aanmelding is verplicht bij Bettie Youngman (NBK),
email: bettie.youngman@gmail.com, telefoon: 06-14.67.7000. Graag even doorgeven wat u meeneemt.
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.
Bijou-beurs. Op 11 mei is de Bijou-beurs. We maken nieuwe sieraden erbij. Helpt u mee? U bent 6 mei om
14.00 uur welkom bij Janneke, Stevinstraat 66. Ook zouden we graag cakes, tulbanden e.d. willen
ontvangen. U kunt ze brengen op vrijdag 10 mei van 10–17.00 uur of op zaterdag vòòr 09.30 uur. Welke
dames willen helpen met de verkoop? Schrijf uw naam/telefoonnummer op de lijst op de bar. Hartelijk dank!
Agenda
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

6 mei
8 mei
9 mei
9 mei

om 14.00 uur: Sieraden maken aan de Stevinstraat 66.
om 13.30 uur: Film- en gespreksmiddag in de Nieuwe Vonk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Nieuwe Vonk (i.v.m. kerkorgelstemming)
om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk

Kerkdienst: Zondag 12 mei 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: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

