Zondag 25 oktober 2020 – 20e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Rien de Jonge
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Maarten Pronk, Carine Vink en Jacintha Swieb
Lector: Mirjam Bresser
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Lizzy Oosterveen
Oppasdienst: Hanny Pronk en Kitty Grootveld
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 terugzien en beluisteren. Dat laatste is aan te bevelen wanneer
rechtstreeks kijken storingen in beeld of geluid oplevert.
Bij de dienst. Vanmorgen lezen we Handelingen 13:1-12. Langzamerhand wordt in het boek
Handelingen de aandacht minder gericht op Petrus en meer op Paulus. We lezen hoe deze laatste samen
met Barnabas wordt uitgezonden naar Cyprus. Daar vindt een ontmoeting plaats met de plaatselijke
leidinggevende Sergius Paulus en met Barjesus, een hofmagiër.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 136 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Lied Hh 122 : 1 en 2 “Al wie dolend”
Leefregel: Micha 6 : 8
Lie 992
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: Handelingen 13 : 1 – 12

Kindermoment
Lied 923
Kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging – Mediatieve muziek
Lied 943
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied “Een toekomst vol hoop” (Sela)
Zegen

Bloemengroet. Er gaat hartelijke groet namens ons allen naar fam. L. v.d. Toorn-Kleijn en naar
mevrouw A. v.d. Oever-Plugge.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het verhaal ” Elisa volgt Elia op”, 2 Koningen 2.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Steun door
zendingsdiaconessen aan de allerarmste boeren in Rwanda”. De tweede collecte is voor Pastoraat en
Eredienst, de derde collecte is bestemd voor het Onderhoud van kerken en gebouwen.
Daarnaast is in de maand oktober de uitgangscollecte (bussen) voor “Opbouw van de Kerk in Syrië”.
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.
Kerkdienst naar 30 bezoekers. De Bethelkerk verlaagt het aantal bezoekers voor kerkdiensten in de
maand oktober naar 30 personen (excl. medewerkers). Dit besluit volgt op het dringende advies van de
Protestantse Kerk in Nederland. Omdat er 30 beschikbare plaatsen zijn, hebben we twee oproepen:
.Maak gebruik van de mogelijkheid om naar de kerk te komen. U bent welkom! Bedenk tegelijkertijd dat
anderen de dienst eveneens willen bezoeken. Gun ook hen een plek wanneer u zelf al aan de beurt
bent geweest. . Kunt u, nadat u zich heeft aangemeld, toch niet naar de kerk komen? Wilt u zich dan
weer afmelden (via de website, telefonisch of via info@bethelkerkscheveningen.nl)? Zo kunnen we

anderen uw plek aanbieden. Aanmelden (en afmelden) voor de kerkdiensten kan via
www.bethelkerkscheveningen.nl/aanmelden. U kunt ook bellen naar Jolanda, 355.72.41 op dins- en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Als het aantal beschikbare plaatsen volgeboekt is, komt u op
een wachtlijst te staan. U kunt dus ook blijven reserveren wanneer er 30 plaatsen bezet zijn. U krijgt
dan bericht wanneer er afmeldingen zijn en u krijgt voorrang bij een volgende zondag. De oppas en
kindernevendienst gaan door. M.b.t. activiteiten in het kerkgebouw: kleine groepen kunnen doorgaan,
met inachtneming van de richtlijnen, te denken valt aan jeugdwerk. Grotere activiteiten en groepen met
een kwetsbare doelgroep stellen we voorlopig uit. Coördinatoren van kringen zullen de deelnemers
informeren. We rekenen op uw begrip en hopen dat we binnen afzienbare tijd weer ruimte kunnen
bieden aan meer bezoekers. Zodra dit het geval is, zullen we u weer informeren.
Handige Bethelkerker gezocht. Wij willen wat decorstukken maken voor onze Dienst in Uitvoering
van 15 november en zijn daarvoor op zoek naar iemand die goed overweg kan met tempex/
piepschuim. Wie wil ons helpen op zaterdag 31 oktober? Opgeven kan bij: Gerco, Jacintha of Aafke.
Catechese. A.s. woensdag, 28 oktober, start de catechisatie voor jongeren van 12 – 17 jaar een nieuw
seizoen. Met elkaar gaan we luisteren naar en praten over onderwerpen die te maken hebben met de
Bijbel, het geloof en de kerk. Elke woensdag komen we van 19.00 – 19.45 uur bij elkaar in de Vonk.
Bezorgers gezocht. Begin volgende week maakt een groep vrijwilligers weer een groet klaar voor alle
gemeenteleden van de Bethelkerk. Uiteraard moeten de ruim 600 kaarten ook weer bezorgd worden.
Hulp is daarbij zeer welkom. We zoeken nog tien bezorgers. Laat het even weten als je meedoet aan:
Gerco Lock, dominee@bethelkerkscheveningen.nl, telefoon: 06 26.41.67.88) of Engeline de Best,
englinedebest@kpnmail.nl, 06-15.08.64.95.
Wellekom. Het Wellekom-team was al bijeen geweest, de plannen om coronaproof te starten lagen
klaar en het thema voor een nieuwe Wellekom was gekozen. De aangescherpte voorschriften om het
virus te bestrijden gooien roet in het Wellekom-eten. Die voorschriften respecteren we natuurlijk. Maar
we beloven: zodra het weer kan, volgt de uitnodiging voor een nieuwe Wellekom. Hou vol!
Belijdeniscursus. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof? Dan biedt de belijdeniscursus van de
Bethelkerk, die eind oktober start, daar een goede mogelijkheid voor. De avonden zijn bedoeld voor
mensen die eraan toe zijn “openlijk” ja te zeggen tegen God en uit te spreken dat ze Jezus Christus
willen volgen. De cursus loopt dan ook uit op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof en
eventueel de doop. Maar de doelgroep is breder. Het is ook een prima plek voor mensen die denken
dat ze er (nog) helemaal niet aan toe zijn om belijdenis te doen, maar die wel samen met anderen
willen ontdekken wat het betekent om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven je geloof in
Christus te belijden. Je mag dus al je vreugde, twijfels en vragen meenemen. We gaan in de week van
26 oktober met een groepje van start. Tot Palmpasen willen we eens per twee weken bij elkaar komen.
We kunnen met elkaar bespreken welke avond het best schikt voor de deelnemers. Meer weten? Neem
even contact op met ds. Gerco Lock: dominee@bethelkerkscheveningen.nl of tel: 06-264.16.788.
Nog collectanten gezocht. Al enkele weken vragen wij uw aandacht voor het immense probleem van
de vluchtelingenkinderen in ellendige omstandigheden op de Griekse eilanden. KIA houdt eind
november een straatcollecte. U kunt zich opgeven bij de diakenen of op 06-400.40.682. Doet u mee?
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 1 november om 10.00 uur: ds. J. Maasland
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

