Zondag 1 november 2020 – 21e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. J. Maasland
Ouderling van dienst: Jacintha Swieb
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Marjolein de Best en Frank-Jan Pronk
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Erny Grootveld en Anita de Zeeuw
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppasdienst: Jolanda v.d. Berg en Margriet 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.
Bethelkerk open voor gedenken. Op 1 en 2 november openen veel kerken, verbonden in de Haagse
Gemeenschap van Kerken, de deuren om hen te gedenken die ons zijn voorgegaan. Ook de Bethelkerk doet mee en is op maandag 2 november geopend van 14.30 – 16.30 uur. U kunt binnen lopen om
een kaarsje aan te steken, in stilte in de kerk te zitten of een gesprek te hebben. Later deze maand, op
22 november, gedenken we in de kerk de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 46 : 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Lied Hh 286 : 1 en 2 “Vader vol van vrees”
Leefregels
Lied 875 : 1, 2 en 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: 2 Samuël 12 : 1 – 25
Gesprekje met de kinderen

Lied 887 : 1, 2, en 3
Kinderen/tieners mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Meditatieve muziek
Lied 863 : 1 t/m 6
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 8885 : 1 en 2
Zegen

Bloemengroet. Er gaat hartelijke groet namens ons allen naar mevrouw A. v.d. Toorn en naar
mevrouw L. Pronk-Baak. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het verhaal ”Elisa en Naäman ”, 2 Koningen 5.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. een KIA-projekt in
“Indonesië“. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst, de derde collecte is de najaarscollecte
voor de Zending. KIA ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen bij het vormgeven
van de sociale en pastorale activiteiten van de locale kerken in afgelegen gebieden :“sterke vrouwen
in de kerk, Papoea.”
Daarnaast is in november de uitgangscollecte (bussen) voor: ”Israël, geen kind mag honger lijden”.
Tijdens en na de dienst kan collectegeld kan op vier 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.
Kerkdienst naar 30 bezoekers. Aanmelden en afmelden voor de kerkdienst kan via: www.bethelkerk
scheveningen.nl/aanmelden. U kunt ook bellen naar Jolanda, 355.72.41 op dins- en vrijdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur. Wanneer het aantal beschikbare plaatsen volgeboekt is, komt u op een wachtlijst te
staan. U kunt dus ook reserveren wanneer er 30 plaatsen bezet zijn. U krijgt dan bericht als er
afmeldingen zijn en u krijgt voorrang bij een volgende zondag.
De oppas en de kindernevendienst gaan door.
Catechese. A.s. woensdag is er weer catechisatie voor jongeren van 12 – 17 jaar van 19.00 uur –
19.45 uur in de Nieuwe Vonk. Van harte welkom.
#Dank. Voor zondag 8 november krijgen alle gemeenteleden een kaartje waarop deze vraag staat. We
vragen om na te denken over de vraag of er iets is waar je God in deze tijd dankbaar voor bent.
Hopelijk wilt u meedenken. De dankpunten kunnen gestuurd worden per email naar
dank@bethelkerkscheveningen.nl of door een briefje in de brievenbus te doen bij de kerk aan de
Jurriaan Kokstraat. Op 8 november staan we stil bij “Dankdag voor gewas, arbeid en visserij” en
gebruiken we de inzendingen (zonder namen).
Dienst aan Zee. A.s. zondag is er om 17.00 uur weer een Digitale Dienst aan Zee met medewerking
van o.a. ds. W.J.W. Scheltens, koor “Musica” o.l.v. Gerard Breäs, de Canadese violist Paul Medeiros
en Sander van Marion. Het thema is “Licht”. In de meditatie speelt de vuurtoren van Scheveningen een
rol! De dienst is te bekijken via de website van de Bethelkerk.
Vooruitblik Dienst in Uitvoering. “Durf te dromen!” Dat is het thema van de Dienst in Uitvoering op 15
november. Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de kerk vaak nagedacht over de
toekomst. En dat gaan wij ook doen aan de hand van de laatste Bijbelhoofdstukken. En het bijzondere:
deze dienst maken we speciaal voor kinderen! Met hen gaan we dromen in de kerk waar een prachtig
droomdecor wordt gemaakt. Kinderen uit de gemeente lezen, zingen, en maken muziek en natuurlijk
wordt er weer een bijpassend filmpje gemaakt. Monique Harteveld heeft speciaal voor deze kerkdienst
een aantal prachtige liederen geschreven. Omdat het een kinderdienst is, krijgen zij deze keer voorrang
bij het reserveren. Natuurlijk mag ieder kind ook ouders meenemen. En voor hen die er niet bij kunnen
zijn, zorgen we dat de dienst ook mooi in beeld gebracht wordt om thuis te bekijken. Alle kinderen
kunnen zich nu al vast aanmelden. Dat kan door een mailtje te sturen naar:
jeugdouderlingen@bethelkerkscheveningen.nl. Je kunt ook berichtje sturen naar Jacintha of Aafke, of
via de website van de kerk.
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 Engelien de Best,
tel: 06-825.75.725, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.
Dienst Bethelkerk
Zondag 8 november om 10.00 uur: ds. G.C. Lock, Dankdag voor gewas, arbeid en visserij

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen @ hotmail.com.
____________________________________________________________________________________
Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk : www.bethelkerkscheveningen.nl
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