Zondag 8 september 2019 – 12e zondag na Trinitatis
Voorganger: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Cor de Jong
Lector: Mirjam Bresser
Kindernevendienst: Aafke Oosterveen en Monique Buis
Oppasdienst: Heleen Buis en Dicky Batenburg
Begroetingscommissie: Leny Buijs, Tineke Kluppel, Jan en Adrie van der Zwan
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 146 : 1, 3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Verootmoediging
Lied Hh 298 “Genade, zo oneindig groot”
Woord van vergeving en Leefregel
Psalm 25 : 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied Hh 89 “Een wijs man bouwde..”
Eerste lezing: Deuteronomium 30 : 9 – 14
Lied 316 : 1 en 4

De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing: Lucas 10 : 25 – 37
Lied 647 : 1 t/m 4
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 975 : 1, 2 en 3
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collectes
Slotlied 838 : 1, 3 en 4
Zegenbede

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. “Amnesty International”.
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 t.b.v. een beurs voor drie theologiestudenten in Colombia.
Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen wij het verhaal “12 mannen verkennen Kanaän” uit Numeri 13.
Bloemengroet. Er gaat een bloemengroet namens ons allen naar mevrouw A.M. de Jong-Boer en naar
mevrouw J.A. Schelhaas - van Beveren. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet. U kunt een
bloemengroet ook aanvragen per email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Dienst aan Zee. Vanmiddag om 17.00 uur is er in deze kerk weer een Dienst aan Zee. Medewerking
verlenen ds. C.A. Beeuwkes-van Ede uit Helmond, The New Choral Singers en Sander van Marion.
U bent allen van harte welkom in deze eerste Dienst aan Zee van het nieuwe seizoen!
Vervanging tijdens de vacatureperiode. Sinds 2 september heeft mevrouw A. van MansumHoogenboezem haar werkzaamheden als pastoraal werker in onze wijkgemeente opgepakt.

Van harte welkom, Anneke! U vindt de contactgegevens van Anneke onderaan deze Nieuwsbrief. In principe
zal Anneke op maandag en donderdag op Scheveningen actief zijn. Mevrouw Nel van Dorp zal vanaf 15
september 2 dagen per week werkzaam zijn in onze gemeente, in principe op dinsdag en donderdag.
Ook Nel verwelkomen wij hartelijk! Vanaf volgende week vindt u de contactgegevens van ds. Van Dorp ook
in de Nieuwsbrief. De werkgemeenschap predikanten van onze ring buigt zich begin september over de
vraag wie als consulent zal worden verbonden aan onze wijkgemeente.
Terugblik afscheid ds. Jan Maasland. We kijken met dankbaarheid en vreugde terug op twee momenten van
afscheid van Jan en Toos Maasland. Eerst een hele gezellige en onderhoudende vrijdagavond waarop ongeveer
200 gemeenteleden getuige waren van muziek, zang, Schevenings toneel en vriendelijke (dicht-)woorden, en
vervolgens een mooie kerkdienst waarin Jan voor het laatst als onze wijkpredikant voorging. De organiserende
commissie (Karina, Ria, Jacintha, Jolanda en Maarten) wil iedereen die spontaan en vol inzet heeft meegewerkt
heel hartelijk bedanken voor zijn of haar medewerking. Naast alle creatieve bijdragen hebben veel mensen de
handen uit de mouwen gestoken om alle aanwezigen vrijdag en zondag te voorzien van een hapje en een drankje.
Ook daarvoor hartelijk dank! Veel gemeenteleden hebben met enthousiasme en royaal gereageerd op het verzoek
om een afscheids-A4-tje te maken: we konden meer dan 120 prachtige en persoonlijke bladen bundelen en aan
Jan en Toos overhandigen. Op de suggestie een financiële bijdrage te leveren als afscheidscadeau is ook positief
gereageerd. Jan en Toos ontvingen een envelop met een zeer mooie inhoud. Ook daarvoor dank: natuurlijk
namens Jan en Toos, maar ook namens de commissie. Het is een afscheid geworden zoals we dat voor ogen
hadden en daar hebben velen aan meegewerkt. Dank!
Kon u er niet bij zijn? Op de website zijn beide afscheidsbijeenkomsten terug te zien.

Startzondag 15 september. Op deze zondag hebben we het volgende programma voor u samengesteld.
10.00 uur Kerkdienst startzondag met het thema “Een Goed Verhaal!”. Muzikale medewerking verleent
Louise de Zeeuw.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.
Op deze zondag zal de eerste collecte bestemd zijn voor het werk van Kerk in Actie in Syrië ter opbouw van
de kerken daar. Met elkaar geven wij de mensen in Syrië weer hoop!
“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.
Kroonbede. Deze wordt gehouden a.s. dinsdag om 20.00 uur in de Waalse Kerk aan het Noordeinde.
Het thema is “Bidden om vrijheid. Residentie-pauzedienst. De maandelijkse pauzediensten beginnen weer
op maandag 16 september om 12.30 uur in de Waalse Kerk aan het Noordeinde.
De 20e Prinsjesdagviering i.v.m. het parlementaire jaar vindt plaats op dinsdag 17 september om 10.30
uur in de Grote Kerk in Den Haag. Het klimaat en jongeren staan in deze interreligieuze viering centraal.
Daarom is het thema “Zorg nú voor wie dán leeft” gekozen. U bent allen van harte welkom.
Voedselbank. U kunt uw houdbare gaven nog steeds deponeren in de hal van de kerk. Uw diakenen.
Agenda
Donderdag 12 september om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Kerkdienst: Zondag 15 september om 10.00 uur : ds. E. van der Veen uit Oldemarkt, Startzondag

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen @ hotmail.com.
____________________________________________________________________________________

Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk : www.bethelkerkscheveningen.nl
Pastoraal werker: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, 010-426.52.88,
email: avmansum@kpnmail.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

