Zondag 6 september 2020 – 13e zondag na Trinitatis
Voorganger: de heer E.J. Bergman, Aarlanderveen
Ouderling van dienst: Lia Knoester
Lector: Chris Batenburg
Orgel/piano: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Louise de Zeeuw en Frank-Jan Pronk
Kindernevendienst: Ria ter Horst en Anita de Zeeuw
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppasdienst: Heleen Buis en Dicky Batenburg
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.
Bij de dienst.
Deze morgen is kerkelijk werker Ed Bergman de voorganger. Hij woont in Katwijk aan Zee en werkt in
de hervormde gemeente van Aarlanderveen. Vanaf vandaag kunt u het “Onze Vader” weer hardop
meebidden met de voorganger. Om de risico’s te beperken is besloten om de komende maand nog niet
te zingen als gemeente. Per maand bekijken we wat hierin verstandig is. Voorlopig zullen steeds enkele
gemeenteleden de zang voor hun rekening nemen. Collectegeld dat u contant wilt geven, kunt u
achterlaten in de daarvoor bestemde schalen die bij de lift op de muurtjes staan.
Orde van Dienst
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Hh 399 “Samen in de naam van
Jezus”
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 100 : 1, 2 en 4
Leefregel
Psalm 17 : 2 en 7
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: 2 Koningen 20 : 1 – 11

`

Kinderlied 935 “Je hoeft niet bang te zijn”
Lied 885
Kinderen/tieners mogen naar de nevendienst
Verkondiging over “bidden naar Gods wil”
Meditatief pianospel
Lied Hh 275 “Heer ik kom tot U”
Gebeden
Collectes
Slotlied 416
Zegen

Bloemengroet. Er gaat een bloemengroet met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw P.C.
Oosterveen-Bal, Vissershavenstraat 205, 2583 DG en naar de heer W. van Vliet, Werfstraat 34,
2586 AZ. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet , email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Wij vertellen het verhaal “de weduwe van Sarefat” uit 1 Koningen 17.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Startzondag. Op zondag 20 september organiseren wij onze jaarlijkse Bethelkerk Startdag. Dit keer
uiteraard coronaproof. De startdag staat in het teken van het boek Handelingen. Zoals vanouds is er
een mooi binnenprogramma met o.a. Francien en Vera. En zijn er leuke, ludieke activiteiten in het
buitenprogramma die trouwens ook voor de kinderen leuk zijn. Voor iedereen wat wils! Na de
kerkdienst is er een broodje in de bank, waarna het binnen- of buitenprogramma begint. U/je hoeft niet
te koken ‘s avonds, ook daar wordt voor gezorgd. Komt u/jij ook? Opgeven kan via:
aliekool@hotmail.com of via: 06-573.23.157 (Henk Buis). Graag horen we dan ook of u/jij mee doet aan

het binnen- of buitenprogamma. Let op: aanmelden voor deze kerkdienst moet nog wel even apart
gedaan worden via aanmelden@bethelkerkscheveningen.nl of met een telefoontje naar de koster.
Welkomstboek familie Lock. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen: in februari bereidden we de
komst van de familie Lock voor en vroegen we de gemeenteleden om een bijdrage te leveren aan een
welkomstboek voor Gerco, Adriana en Vesper. Toen kwam het coronavirus en deed Gerco intrede in een
bijna lege Bethelkerk. Inmiddels is de familie Lock alweer een half jaar op Scheveningen en zijn er al veel
contacten gelegd. Maar dat welkomstboek heeft de familie Lock nog steeds niet ontvangen… Op de
Startzondag, 20 september a.s., gaan we het boek alsnog overhandigen. We hebben al meer dan 60
bladen verzameld, maar daar kunnen er nog meer bij. Heeft u thuis nog een kennismakingsblad liggen
dan kunt u dat inleveren in de doos in de hal of in de brievenbus van de koster.
In de hal liggen ook nog lege bladen, dus wie nog aan de slag wil: maak er iets moois van!
Wijkvereniging De Vonk. De wijkvereniging houdt op 8 september a.s. om 20.00 uur in de Nieuwe
Vonk haar Jaarvergadering. U bent van harte welkom deze bij te wonen.
Enquête kerk-zijn in coronatijd. De afgelopen maanden verliep als gevolg van de coronacrisis het
kerkelijk leven anders dan anders. Nieuwe vormen van gemeente-zijn ontstonden, bijvoorbeeld door
het uitzenden van online-diensten. De Algemene Kerkenraad is benieuwd naar hoe u deze tijd ervaren
heeft en vraagt uw mening door het invullen van vragen. De vragenlijst staat op de home-pagina van de
websites van de diverse wijkgemeenten en kunt u met de aanwijzingen op het scherm invullen. De
vragenlijst is anoniem, is alleen op internet, éénmalig in te vullen. We danken u voor uw medewerking.
Bereikbaarheid Bethelkerk. U heeft vanmorgen ongetwijfeld gemerkt dat de kerk minder goed te
bereiken is door werkzaamheden. Het komend halfjaar zullen we hier mee te maken hebben. Actuele
informatie over deze werkzaamheden kunt u lezen in de kerkbode en op de websites van de HTM,
www.htm.nl, en de gemeente: https://www.denhaag.nl/in-de-stad/verkeer-envervoer/bereikbaarheid/wegwerkzaamheden-in-de-stad-htm.
Collectes. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Versterk de
kerk in de Midden-Oosten”. De kerk is daar meer dan ooit een baken van hoop! De tweede collecte is
voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is voor het Onderhoud van kerken en gebouwen.
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 Kerkgeld (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.
Doop. In de kerkdienst van 13 september zal Marlijn Lock worden gedoopt. Omdat de doop in de eerste
plaats iets van de gemeente is en geen familiefeestje, zouden we het mooi vinden wanneer er juist veel
gemeenteleden bij zijn wanneer Marlijn gedoopt wordt. Denk dus niet dat u uw plaats moet afstaan voor
familie en vrienden, maar meldt u zich vooral aan.
Digitale Dienst aan Zee. Zondag 13 september is er om 17.00 uur een bijzondere digitale Dienst aan
Zee, technisch mogelijk gemaakt door Gert-Jan v.d. Ende en Sander van Marion.
Via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen kunt u deze dienst meemaken. Medewerking zal
worden verleend door mevrouw ds. C.A. Beeuwkes-van Ede uit Helmond en ds. J. Staat uit Andijk,
Sander van Marion en panfluitiste Liselotte Rokyta.
Wie wil helpen? Deze week verschijnt er een folder met activiteiten rond de Bethelkerk. Omdat lang nog
niet iedereen in de kerk komt, willen wij deze folder bij onze gemeenteleden in de bus doen. Ieder die
hier bij kan en wil helpen, kan een stapeltje geadresseerde folders in de kerk ophalen op maandag 7
september tussen 13.30 en 21.00 uur of op donderdag 10 september tussen 19.00 en 21.00 uur.
Als de kerk dicht is, bel dan aan bij Jaap en Jolanda. Vele handen maken licht werk! Alvast bedankt!

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.
Kerk na de Coronacrisis.
Voor de kerkdiensten kunnen alle gemeenteleden die dat willen zich aanmelden. Uitgangspunt zijn de
richtlijnen van het RIVM (handen wassen, niezen in de ellenboog, 1,5 meter afstand, niet zingen etc.).
Aan risicogroepen is het advies gegeven extra voorzichtig te zijn. En natuurlijk: als u
gezondheidsklachten hebt, komt u niet naar de kerk.
Naar de kerk: hoe meld ik me aan?
Om de eredienst te kunnen bezoeken moet u zich vooraf aanmelden. Dat doet u bij voorkeur per mail
(aanmelden@bethelkerkscheveningen.nl) of anders telefonisch op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen
10-12 u. (070-355 72 41) bij de kosters, mw. Jolanda de Boer - de Bruin. De kosteres houdt bij wanneer
het maximum aantal bezoekers bereikt is. De eerste 65 aanmeldingen kunnen worden gehonoreerd,
het teveel aan aanmeldingen wordt doorgeschoven naar de volgende week. Aanmelden kan alleen
voor de dienst van de komende zondag.
Er is ook weer kindernevendienst en kinderoppas, dus ook kinderen kunnen aangemeld worden.
In de kerk: hoe word ik begeleid?
Bij aankomst in de kerk wordt u ontvangen door een zestal coördinatoren (te herkennen aan een paars
keycord), die u vragen naar uw gezondheid, u begeleiden bij binnenkomst, u de juiste plaats wijzen en
die het naleven van de richtlijnen bewaken. Kerkgangers kunnen geen gebruik maken van de
garderobe (dus: jas mee in de bank) en het toilet. Na de dienst is er geen koffiedrinken en vragen we u
-onder begeleiding van de coördinatoren- het kerkgebouw direct weer te verlaten.
Kunt u (nog) niet komen? Vier de dienst mee via www.bethelkerkscheveningen.nl of via de kerkradio.
Contact. Door corona ligt het bezoekwerk stil. Maar het pastorale team, de diakenen en een aantal
vrijwilligers probeert wel telefonisch contact te leggen met gemeenteleden. Wanneer u iets wilt delen of
bespreken, neem dan contact op met de predikant, pastoraal werker of via de pastorale telefoon: 06825.75.725, 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.
Kroonbede. Deze jaarlijkse gebedsdienst van een aantal evangelische kerken voor bestuurlijk Den
Haag is dinsdag 8 september om 20.00 uur online te volgen via: kroonbede.nl.

Diensten Bethelkerk
Zondag 13 september om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Doopdienst
17.00 uur: Digitale Dienst aan Zee

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

