Zondag 13 september 2020 – 14e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Ria ter Horst
Lector: Mirjam Bresser
Orgel/piano: Arie Kraaijeveld
Zang: Suki Kim, Marloes v.d. Geest, Marjolein de Best en Maarten Pronk
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Annemarie Broer
Oppasdienst: Jolanda v.d. Berg en Margriet den Dekker
Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via de website en kerkradio.
U kunt de dienst ook op een later tijdstip terug zien en beluisteren. Dat laatste is aan te bevelen wanneer
rechtstreeks kijken storingen in beeld of geluid oplevert.

*In deze dienst zal Marlijn Lock gedoopt worden*
Bij de dienst. Het gaat in de schriftlezing over Filippus die een man uit Ethiopië ontmoet. De man
wordt gedoopt en vervolgt zijn levensweg dan vol vreugde, zoals het er zo mooi staat. Geloven en door
de doop ingewijd worden in de gemeente van Christus is blijkbaar een vreugdevol gebeuren.
Vanmorgen delen we in die vreugde, wanneer Marlijn Lock gedoopt wordt.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 8-a : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied “Amazing grace”
Doopformulier
Lied 778
Doopvragen
Bediening van de Heilige doop
Lied 939
Ontsteken van de doopkaars en uitreiking van
de doopkaart

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: Handelingen 8 : 26 – 40
De kinderen mogen naar de nevendienst
Lied 837
Verkondiging
Lied 487 : 1 en 3, OLvdK
Gebeden
Collectes
Lied “Go peaceful”
Zegen

Bloemengroet. Er gaat een bloemengroet met een hartelijke groet namens ons allen naar mevrouw
N.H. de Zeeuw, Kanaalweg 92, 2584 CN en naar de familie D. Verbaan, Westduinweg 1107, 2583 AS.
Contactpersoon voor de groet is Ilse de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Wij vertellen het verhaal “Elia en de profeten van Baäl. 1 Koningen 18.
Startzondag. Volgende week is het de Startzondag. We beginnen om 10.00 uur met een kerkdienst
voor jong en oud met prachtige muziek en een verhaal uit het boek Handelingen, het bijbelboek waar
we dit seizoen uit lezen. Na de dienst is er een broodje in de bank. Daarna kunt u deelnemen aan een
ontspannen binnenprogramma (gericht op de ouderen) of een actief buitenprogramma (gericht op de
iets jongere gemeenteleden). U hoeft niet te koken ‘s avonds, voor een maaltijd wordt gezorgd. We
houden rekening met de coronamaatregelen. Aanmelden kan tot 18 september via:
aanmelden@bethelkerkscheveningen.nl of met een telefoontje naar kosteres Jolanda 3.54.72.41.
Geeft u daarbij aan of u het binnen- of buitenprogramma wilt volgen.
Collectes. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. Ghana

waar KIA de opleiding van voorgangers ondersteunt. De tweede collecte is voor Pastoraat en
Eredienst en de derde collecte is voor het Wijkwerk. Daarnaast is in de maand september de
uitgangscollecte (bussen) voor “Evangelisatie en hulp aan doven in Centraal-Azië“.
Tijdens en na de dienst kan collectegeld kan op drie manieren worden gegeven:
- Via de app “Appostel” (eenmalig downloaden en gegevens invullen)
- Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte.
- Overmaken via bankrekeningnummer NL36RABO037 372 86 70
- In de collecteschalen op de muurtjes bij de lift bij de uitgang
Ook de giften voor de Zending (bussen bij de uitgang) kunnen via de app/website worden overgemaakt.
Digitale Dienst aan Zee. Vandaag is er om 17.00 uur een digitale Dienst aan Zee. Medewerking zal
worden verleend door ds. C.A. Beeuwkes-van Ede en ds. J. Staat, Sander van Marion en panfluitiste
Liselotte Rokyta. Via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen kunt u deze dienst meemaken.
Nabespreking kerkdienst. Op 27 september zal Jacintha Swieb voorgaan in de kerkdienst. Jacintha is
dit jaar stagiair in onze gemeente. Na afloop van de dienst wordt er een korte nabespreking
georganiseerd. Zo kan Jacintha horen hoe de dienst ervaren is. En of de boodschap goed is
overgekomen. Ieder kan iets zeggen en/of een observatie-formulier invullen. We kunnen haar op die
manier helpen op weg naar een volgende dienst. De bespreking zal ongeveer een half uur duren en
aansluitend plaats vinden in de kerk, met de coronamaatregelen. Wilt u meedoen met de bespreking,
wat erg op prijs wordt gesteld, meldt u dan vooraf aan door een bericht te sturen naar
jacinthaswieb@gmail.com of 06-253.13.474. Zo weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Collectanten gevraagd. Helpt u mee collecteren voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland? Natte
tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het
Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar zij eindigen? Samen
staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We willen helpen
met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen! KIA gaat landelijk
collecteren voor dit doel. Doet u ook mee? U kunt zich als collectant opgeven bij Henk C. Buis, email:
hc.buis@ziggo.nl of met een telefoontje naar hem: 06-400.40.682.
Aanmelden voor de kerkdiensten. Welkom in de kerkdienst in de Bethelkerk! Er is meestal voldoende
plek maar helaas moeten we in de banken wel de 1,5 meter in acht nemen. Wanneer de gemaakte
plaatsen bezet raken, wordt u genoteerd voor de volgende zondag. Het is nog steeds nodig om vooraf
een plekje te reserveren. Dit kan door een mail te sturen naar: aanmelden@bethelkerkscheveningen.nl
of telefonisch op dinsdag- en vrijdagmorgen bij kosteres Jolanda tussen 10-12 uur 355.72.41.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Contact pastorale team. Wanneer u een pastoraal bezoek wilt aanvragen of iets wilt delen of
bespreken, neem dan contact op met de predikant of via de pastorale telefoon met Engeline de Best,
tel: 06-825.75.725, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.
Prinsjesdag. Dit jaar is de traditionele Prinsjesdagviering door landelijke en Haagse religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties op dinsdag 15 september in de St Jacobus de Meerderekerk in de
Parkstraat. Deze besloten bijeenkomst is (deels) online te volgen via: Prinsjesdagviering.nl.
Dienst Bethelkerk
Zondag 20 september om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, 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
Wijkpredikant: ds. Gerco Lock, Kanaalweg 1c, 2584CC, Scheveningen,
Tel. 070-41.29.706, email: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

