Zondag 4 augustus 2019 – 7e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. E.P. van der Veen, Emmeloord
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Rien de Jonge
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Aafke Oosterveen
Oppasdienst: Jolanda v.d. Berg en Margriet Dekker
Begroetingscommissie: Joke v.d. Ende, Tineke Kluppel, 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.
Orde van Dienst
Intochtslied: Psalm 107 : 1 en 7
Stil gebed, bemoediging en groet
Glorialied 704 : 3
Gebed om ontferming
Woord voor ons leven
Lied ELB 398 : 1, 2 en 5: “Handen heb je om
te geven”
Kinderlied Hh 625 “Zingen maakt blij”
Eerste lezing: Exodus 2 : 11 – 25
Psalm 85 : 3/ELB 402: 1 en 6 “Waar was jij?”

Kinderen gaan naar de nevendienst
Tweede lezing: Lucas 6 : 6 – 11
Lied 871 : 1, 2, 3 en 4
Verkondiging “Mozes stond op”
Meditatief orgelspel
Lied 146a : 1 en 4
Gebeden
Collectes
Slotlied 1005 : 1, 2 en 5
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 het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Versterk de kerk in het
Midden-Oosten. De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is voor
het Onderhoud van kerken en gebouwen.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Stichting Vluchteling.
Kindernevendienst. In de nevendienst gaat het over Psalm 121: ”Ik kijk omhoog naar de bergen”.
Vanmorgen mogen de kinderen weer mee musiceren met hun muziekinstrumentjes.
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 M.J. van Dam en naar mevrouw
A.M. van Zon-de Jager. 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 u. in de Bethelkerk. Uiteraard bent u van harte welkom in de afscheidsdienst.
Er is die ochtend geen reguliere kerkdienst.

Op vrijdagavond 30 augustus van 20-23 u. nemen we tijdens een gezellig samenzijn in de Bethelkerk op
informele wijze afscheid van het echtpaar Maasland. U als gemeentelid bent van harte uitgenodigd! U kunt
zich tot uiterlijk 25 augustus a.s. 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. Tijdens dit samenzijn bieden we Jan een afscheidsboek aan. We vragen u om op A-4-formaat
een wens, een boodschap, een herinnering, een aandenken of wat u maar bedenkt te schrijven, te tekenen
of op een andere wijze weer te geven. Vergeet uw naam niet en een foto is misschien ook leuk! Achterin de
kerk vindt u A-4 bladen om uw bijdrage op te zetten en staat er een doos waar u uw blad in kunt deponeren.
Voor wie dat wil bestaat de mogelijkheid een financiële bijdrage te leveren aan een gezamenlijk
afscheidscadeau voor Jan. Tot uiterlijk 25 augustus a.s. kunt u uw bijdrage overmaken 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.
Zomer ontmoetingsdag voor ouderen. Deze zomer organiseren wij weer een gezellige ontmoetingsdag in
de hal van de kerk op donderdagmiddag 8 augustus van 14.00 tot 18.00. Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje, een drankje en een mooi programma. Wij besluiten de
middag zoals altijd met soep en een broodje. Het is prettig als wij weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen, daarom is op tijd aanmelden noodzakelijk. De intekenlijsten liggen in de hal van de kerk en hangen
in enkele tehuizen. Ook kunt u bellen of mailen naar Riny Pronk, 070 350 31 22, huizepronk @ gmail.com of
naar Ineke Juliën 070 363 04 82, leon.julien @ kpnmail.nl. U kunt zich aanmelden t/m zondag 4 augustus.
Startzondag. Het duurt nog wel even maar zet deze datum vast in uw agenda: 15 september 2019
dan is het namelijk startzondag. Na de ochtenddienst en het gebruikelijke kopje koffie of glaasje limonade is
er die zondag voor de deelnemers een broodje uit het vuistje. Vervolgens wordt de groep in tweeën gedeeld.
Voor de ene groep is er een binnenprogramma en met de andere groep gaan we naar buiten. Wat we daar
buiten precies gaan doen, houden we nog even geheim. Het is voor alle leeftijden, maar we kunnen al wel
verklappen dat we gaan wandelen. Daarna sluiten we na een drankje weer gezamenlijk af met een heerlijke
maaltijd. Eind augustus komen er intekenlijsten te liggen en vertellen we iets meer.
Zomerwandeling ‘Tijd voor de Ziel’. Op 7 augustus organiseert de Antonius Abt, samen met de andere
kerken binnen het Oecumenisch Beraad Scheveningen, een inspirerende wandeling door de natuur.
Op 7 augustus gaat de wandeling door het Westbroekpark, begraafplaats Sint Petrusbanden en de
Scheveningse Bosjes. Gastspreker is Astrid Oranje (directeur Sint Petrusbanden) over het thema “Vredige
gedenkplek”. Verzamelpunt is bij restaurant Greens, Westbroekpark, Kapelweg 18. De wandeling begint om
09.30 uur en wordt om 12.30 afgesloten met een picknick. Wandel-fitheid is vereist.
Op 14 augustus vindt de laatste wandeling plaats.
ZomerAvondZang. Deze avond is weer a.s. dinsdag om 20.00 uur in de Oude Kerk met medewerking van
ds. P.J. Visser uit Amsterdam en het koor “Nieuw Veluws Vocaal” o.l.v. Maria den Hertog.
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 8 augustus om 14.00 uur: Ouderenmiddag, daarom ’s morgens géén koffieochtend!

Kerkdienst: Zondag 11 augustus 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

