Zondag 23 februari 2020 - 7e zondag na Epifanie
Dienst in Uitvoering – Thema: “Liefde op het eerste gezicht”
Voorganger: mevrouw ds. N.L. van Dorp
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Engelien de Best
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Erny Grootveld en Lizzy Oosterveen
Oppasdienst: Hanny Pronk en Kitty Grootveld
Begroetingscommissie: commissie Dienst in Uitvoerring
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 42 : 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyriegebed en Woord van vergeving
Glorialied Hh 679 “Heer uw licht”
“First Dates”
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Psalm 139 : 1 – 12
Moment met de kinderen
Kinderlied Hh 377 “Zie ik sta aan de deur”

De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing Johannes 4 : 5 – 26
Lied 653 : 1 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 791 : 1, 4, 5 en 6
Gebeden
Collectes
Slotlied 416
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 voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is bestemd voor
het Wijkwerk.
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.
Voorjaarscollecte Zending. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is
een tegengestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van
arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, en de Filippijnen. De meeste van hen zijn ongeletterd.
Tegelijk willen ze graag meer leren over de bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men
met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw gaven in de collecte voor de Zending op zondag 1 maart !
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen over “Samuël maakt Saul koning”, 1 Samuël 9.
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 J. Kroon-Vlak en naar mevrouw
E. den Dekker-Buitelaar. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Voorbereiding komst ds. Gerco Lock. Denkt u aan de bijdrage voor het welkomstboek voor onze nieuwe
predikant? De bladen en de inleverdoos vindt u in de hal van de kerk.
Om in te lijsten. Afgelopen maandag sloten we het seizoen van de catechese af. In de afgelopen weken
spraken onze jongeren over geloof en geweld. Goede, maar ook indringende gesprekken over een actueel
onderwerp, steeds in het licht van de Bijbel. Onze laatste bijeenkomst ging over vrede. Met elkaar zochten
we naar ingrediënten van vrede. Dat werd een heel mooie verzameling van zaken die bijdragen aan meer
vrede in onze omgeving, in ons land, in de wereld, in ons hart. Ingrediënten om in te lijsten. Dat hebben we
dan ook gedaan. Het lijstje vindt u beneden bij één van de prikborden.
Filmmiddag 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.
Opgave is voor de film is dan ook niet nodig. Wel is opgave nodig voor het eten en/of drinken er na bij
Zarautz (dagmenu nog steeds € 10,-). Dit kan tot uiterlijk maandagmorgen 12.00 uur. In verband met de
afwezigheid van Toos liggen er vandaag geen lijsten. Opgave kan via film@bethelkerkscheveningen.nl of
telefoon: 06-1369.13.36 (Toos Maasland).
Breien vanuit de Bethelkerk. Afgelopen zomer moesten wij als crea op zoek naar een nieuw doel om voor
te breien. Wij hadden al heel veel wollen dekens gebreid en gehaakt voor een project in Oost-Europa, maar
dit stopte. Zo kwamen we in contact met WoolforWarmth en zijn de crea dames weer enthousiast verder
gaan breien, nu vooral sjaals, mutsen, wanten en b.v. kindersokjes. In december hebben we al veel weg
kunnen brengen en zijn er door de Soepbus en het Straatpastoraat aan een grote groep dak- en thuislozen
warme sjaals en mutsen uitgedeeld. Het streven is om zo alle daklozen een klein beetje warmte te geven.
Nog steeds wordt er door de dames onverminderd thuis gebreid. Indien meer gemeenteleden willen breien
voor dit goede doel: u kunt voor informatie terecht bij het crea team. Via de Nieuwsbrief zullen we laten
weten wanneer we weer een zending vanuit onze gemeente gaan wegbrengen.
De volgende crea is op woensdag 4 maart. Er wordt gebreid en er kunnen kaarten worden gemaakt.
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
Maandag
Donderdag
Donderdag

24 februari om 13.30 uur: Gesprekskring “Rondom het Woord” in de Bethelkerk
27 februari om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
27 februari om 20.00 uur: Wijkkerkenraad vergadert in de Bethelkerk

Kerkdienst:
Zondag 1 maart om 10.00 uur: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem

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, email: n.vandorp@protestantsekerk.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

