Zondag 25 augustus 2019 – 10e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Ilse de Niet
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Monique Buis en Ria ter Horst
Oppasdienst: Charlotte van Wijk en Carin Bal
Begroetingscommissie: Gré v.d. Berg, Rien de Jonge, Theo en Janny Mulder
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 65 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Hh 522 “Huis van God”
Lezing van het gebod
Lied Hh 286 “Vader vol van vrees”
Gebed oom verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing Lucas 15 : 1 – 7
Kinderlied 8-b “Zie de zon”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing Lucas 15 : 11 – 24
Psalm 138 : 2 en 4
Verkondiging
Lied 117-d (3 x)

Lezing van het Avondmaalsformulier
Lid 340-b
Gebed
Toebereiding van de tafel
Lied Hh 519 : 1 en 2
“Heer wij komen vol verlangen”
Nodiging
Uitdeling en communie
Lezing van Jesaja 25 : 6 en 9
Lied als lofprijzing 381 : 6
Slotgebed “Onze Vader”
Collectes
Slotlied 755
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. het “Plaatselijk jeugdwerk”. De
tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is de Avondmaalscollecte.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Stichting Vluchteling.
Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen wij het verhaal “Op zoek naar het schaap” uit Lucas 15:1-10.
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 Mandy Vrolijk en naar mevrouw T.
Zuurmond. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet. U kunt een bloemengroet ook aanvragen
per email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

Afscheid ds. Jan Maasland. De afscheidsdienst van onze wijkpredikant zal plaatsvinden op zondag 1
september a.s. om 14.30 uur in de Bethelkerk. Uiteraard bent u van harte welkom in de afscheidsdienst. Er
is die zondag geen reguliere kerkdienst. Tijdens de afscheidsdienst is er kindernevendienst en oppas.
Op vrijdagavond 30 augustus nemen we tijdens een gezellig samenzijn in de Bethelkerk op informele wijze
afscheid van het echtpaar Maasland. De avond begint om 20.00 uur een duurt tot uiterlijk 23.00 uur. U als
gemeentelid bent van harte uitgenodigd! U kunt zich vandaag nog aanmelden voor dit samenzijn door uw
naam en adres te noteren op de inschrijflijst in de hal van de kerk of door een mail te sturen naar Jacintha
Swieb, jacinthaswieb @ gmail.com. Vandaag is ook de laatste dag om uw afscheidsblad voor Jan in te
leveren. In de hal van de kerk staat een doos waar u uw blad in kunt deponeren. Wilt u mee doen met het
gezamenlijk afscheidscadeau voor Jan? Maak vandaag uw bijdrage over op rek.nr.
NL 70 INGB 0000 607 241 t.n.v. wijkvereniging De Vonk o.v.v. afscheidscadeau ds. Maasland. U kunt
overigens uw gift ook deponeren in de ton die in de ontmoetingshal staat.
Vervanging tijdens de vacatureperiode. De kerkenraad heeft de afgelopen maanden gezocht naar
passende vervanging tijdens de vacatureperiode, zodat pastoraat en ondersteuning van het gemeentewerk
doorgang kan vinden. De vervanging zal worden ingevuld door mevrouw ds. N. van Dorp en door mevrouw
A. van Mansum-Hoogenboezem. Mevrouw Nel van Dorp is predikant en zal vanaf 15 september 2 dagen per
week werkzaam zijn in onze gemeente. In de komende kerkbode zal mevrouw Van Dorp zich voorstellen.
Mevrouw Van Dorp is opgenomen in de “vervangingspool” van de PKN en wordt vandaaruit als ambulant
predikant bij de wijkgemeente Bethelkerk ingezet. Mevrouw Anneke van Mansum is een oude bekende: zij
was tot eind 2012 werkzaam als kerkelijk werker in onze gemeente. Inmiddels is Anneke met pensioen en ze
was graag bereid om tijdens de vacatureperiode in te springen. Ook Anneke zal 2 dagen per week werkzaam zijn. Zij start haar werkzaamheden per 1 september. De werkgemeenschap predikanten van onze ring
buigt zich begin september over de vraag wie als consulent zal worden verbonden aan onze wijkgemeente.
Startzondag 15/9. Op deze zondag hebben we het volgende programma voor u samengesteld.
10.00 uur Kerkdienst startzondag/11.30 uur Koffie met thematisch koekje/12.00 uur Broodje uit het
vuistje/13.00 uur Spannend buitenprogramma en ludiek binnenprogramma/15.30 uur Terug naar de kerk en
ontmoeting met elkaar/15.30 uur Borrelen en bijpraten in de hal/16.00 uur Eenvoudige maaltijd zalm- en
vleessalade en broodjes/17.00 uur Sluiting. Aanmelden graag via het inschrijfformulier in de hal of op de bar.
Nieuwe vloeren. Omdat de vloerbedekking in de vergaderruimten ernstige gebreken liet zien, zijn er sinds
kort door Johan Zuurmond kosteloos nieuwe vloeren geplaatst. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. In
verband met de akoestiek zijn de stoelen vervangen door stoelen uit de kerkzaal met stoffen zitting. Samen
met Johan wordt nader bekeken of er nog meer kan worden gedaan om de akoestiek te verbeteren.
“Bij ons in de Biblebelt”. Het Oecumenisch Beraad organiseert op vrijdag 20 september een bezoek aan de
tentoonstelling “Bij ons in de Biblebelt” in het Catharijneconvent in Utrecht. Vertrek 09.15 uur. Na een lezing
en bezoek aan de tentoonstelling zijn we ongeveer 15.30 uur weer in Scheveningen. Kosten € 13,- p.p. mét
Museumjaarkaart c.q. 25,50 (excl. deze kaart). Aanmelden voor 10 september bij Emilie Griffioen:
emvanderlugt@ziggo.nl of telefoon 070-3.52.45.86. Meer info in de informatie-rekken in de hal.
Agenda
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

27 augustus
29 augustus
30 augustus
30 augustus

om 19.30 uur: Bestuur wijkvereniging De Vonk vergadert in de Nieuwe Vonk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 14.00 uur: Pastoraal overleg in de Bethelkerk
om 20.00 uur: Afscheidsavond Toos en Jan Maasland in de Bethelkerk

Kerkdienst: Zondag 1 september om 14.30 uur : Afscheidsdienst van ds. J. Maasland
N.B. ’s morgens is er daarom geen dienst in de Bethelkerk

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

