Zondag 16 februari 2020 - 6e zondag na Epifanie
Voorganger: ds. E. Versloot, Mijdrecht
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Cor de Jong
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Aafke Oosterveen en Monique Buis
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppasdienst: Heleen Pronk en Dicky Batenburg
Begroetingscommissie: Joke v.d. Ende, Hanny Pronk, Corrie den Breejen 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.
Op onze website, www.bethelkerkscheveningen.nl, vindt u info over onze kerk.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied 216
Stil gebed, bemoediging en groet
Openingsgebed
Leefregel
Lied 283
Gesprek met de kinderen
Filmpje
Kinderlied 423 : 1
Eerste lezing : Psalm 1
Psalm 92 : 7 en 8

Kinderen en tieners mogen naar de
nevendiensten
Tweede lezing : Mattheüs 4 : 18 – 25
Lied 531
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 880
Collectes
Gebeden
Lied 981
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. hulp aan boeren bij
duurzame landbouw in Kameroen”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde
rondgang is bestemd voor het Onderhoud van kerken en gebouwen.
De opbrengst van de bussen bij de trap is bestemd voor de Stichting “Agapè” die in woord en daad
Nederland wil bereiken met Gods onvoorwaardelijke liefde.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen over “Samuël wordt geroepen”, Samuël 3.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 17 jaar.
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 K. Roos-Hoogendijk en naar de
heer M. Spaans. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Catechese 12-17. Morgen is er weer catechese voor jongeren tot 17 jaar van 19.00-19.45 uur in de Vonk.

Dienst in Uitvoering. Liefde op het eerste gezicht! Hoe date je met Jezus? Hoe gaat de eerste
kennismaking met Jezus? Nieuwsgierig geworden naar hoe het met de liefde gaat in de Bijbel en bij Jezus?
Kom dan naar de Dienst in Uitvoering a.s. zondag 23 februari om 10.00 uur. Het thema is: “First date”.
Ds. Nel van Dorp vertelt ons over de liefde in de Bijbel.
Voorbereiding komst ds. Gerco Lock. Afgelopen week gingen de officiële uitnodigingen voor de dienst
van bevestiging en intrede van ds. Gerco Lock (22 maart, 14.30 uur) op de post. Naast familie en vrienden
van de familie Lock worden vertegenwoordigers van kerkelijk Scheveningen en toekomstige collega’s van
Gerco uitgenodigd. Ook de leden van de beroepingscommissie en onze consulent kregen een uitnodiging:
wat zijn we dankbaar voor de wijze waarop zij hun zo verantwoordelijke taak op zich genomen hebben.
Natuurlijk nodigen we ook u als gemeenteleden van harte uit voor de dienst van bevestiging en intrede! Niet
alleen om “erbij” te zijn, maar ook als teken van welkom en van saamhorigheid: als wijkgemeente Bethelkerk
gaan we op dat moment samen met een nieuwe wijkpredikant verder op weg. Samen onderweg, zoals we
het in ons beleidsplan en in onze publicaties altijd verwoorden.
Uw bijdrage voor het kennismakingsboek voor de familie Lock kunt u inleveren tot en met zondag 15 maart.
Vergeet het niet. De daartoe bestemde doos vindt u in de hal van de kerk.
Ouderensoos. A.s. donderdag is er om 14.00 uur weer soos in de Nieuwe Vonk.
Filmmiddagen. Greet Kappers en T. Maasland-Sterken willen de filmmiddagen weer oppakken. (Zie ook de
Kerkbode, onder algemene berichten.) De eerste middag is op dinsdag 25 februari met de film “Green
Book”, aanvang 13.30 uur in Pathé Scheveningen. Kosten € 8,-. We gaan geen plaatsen meer reserveren.
Wil je bij elkaar zitten, kom dan op tijd. Maar zo wie zo is er een pauze, met gratis thee of koffie en wat
lekkers, waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Opgave is dan ook niet nodig. Wel is opgave nodig voor het
eten en/of drinken erna bij Zarautz (dagmenu nog steeds € 10,-). Dit kan via
film@bethelkerkscheveningen.nl of telefoon: 06-1369.13.36. En vanaf volgende week weer op de lijsten die
dan op de tafels en op de bar liggen. Graag tot ziens bij de film en/of daarna.
Woolforwarmth. Ook in februari breien we samen sjaals en mutsen voor dak- en thuislozen. Doe je mee?
Elke dinsdagochtend in februari staat de koffie klaar van 10-12.00 uur in de Kapelzaal (achterkant) van de
Nieuwe Badkapel. Wol en breinaalden zijn ook aanwezig als je die zelf niet hebt. Op tijd komen of
aanmelden hoeft niet, schuif gewoon lekker aan. Iedereen is welkom. Kun je niet op dinsdagochtend? Je
mag ook thuis breien en dat bij ons inleveren. Wij zorgen dan dat het bij de organisatie Woolforwarmth komt.
Residentie-pauzedienst. Op dinsdag 18 februari is er weer een Residentie-pauzedienst om 12.30 uur in de
Waalse Kerk aan het Noordeinde. Medewerking verlenen mr. J.P.H. Donner en ds. J.H. van ’t Hof. Het
thema is: “Eerste aanraking met een Europese overheid”, n.a.v. Handelingen 16:19-26. Van harte welkom!
Voedselbank. U kunt uw houdbare gaven, te denken valt aan groenten en vlees in blik, pasta’s, koffie en
thee, artikelen voor de schoonmaak en persoonlijke verzorging, deponeren in de krat in de hal.
Agenda
Zondag
Maandag
Donderdag
Donderdag

16 februari
17 februari
20 februari
20 februari

om
om
om
om

20.00 uur: Zondag gesprekskring
19.00 uur: Catechese 12-17 jaar
10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
14.00 uur: Ouderensoos in de Bethelkerk

Kerkdiensten:
Zondag 23 februari om 10.00 uur: mevrouw ds. N.L. van Dorp, Dienst in Uitvoering

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen@hotmail.com.
____________________________________________________________________________________
Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl
Kerkelijk werker: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, 010-426.52.88,
email: avmansum@kpnmail.nl. Tijdelijk predikant: mevrouw ds. N.L. van Dorp,
070-380.57.56, e-mail: n.vandorp@protestantsekerk.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

