Zondag 15 november 2020 – 23e zondag na Trinitatis
Dienst in Uitvoering
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Jacintha Swieb
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde en Jan Rooymans
Zang: Tessa en Rosanne Zuurmond en Monique Harteveld
Lectoren: Balint Mayor en Robert de Zeeuw
Kindernevendienst: Vanmorgen blijven de kinderen in de kerkzaal
Oppasdienst: Dineke Taal en Alie Kool
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 in Uitvoering”. Het is vanmorgen net alsof we een droom binnenstappen. Het
beamerscherm is een grote wolk geworden, en er hangen alleemaal sterren in de kerk. In de Bijbel
staat een verhaal over een man (Johannes) die ook droomde. Hij droomde van de toekomst bij God,
met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je kunt erover lezen in Openbaring 21 en 22. Vandaag
kijken we over zijn schouders mee. De dienst is speciaal gericht op de kinderen van onze gemeente.
Zij helpen vandaag met uitdelen, zingen, lezen en bidden.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 8-b
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied: “Eén God”
Gebed
Lezing: Openbaring 21 en 22
Lied: “Een nieuwe hemel”
Verkondiging

Muziek
Onderweg met de Bethelkerk – filmpje
Bericht van overlijden
Gebed
Collecteaankondiging
Slotlied: “De toekomst is een droom”
Zegen

Bloemengroet. Er gaat hartelijke groet namens ons allen naar Ilse de Nieten en naar mevrouw C.J.
Groen-Vrolijk.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. “Buddynetwerk Den Haag”.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is voor het Wijkwerk.
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 naar de uitgang
Ook de giften voor de Zending (bussen bij de uitgang) kunnen via de app/website worden overgemaakt.
Bethelkring. Op dinsdag 17 november staat er om 20.00 uur weer een bijeenkomst van de Bethelkring
gepland. Gezien de huidige richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen
we digitaal samen. Het thema is THUIS, met Psalm 84 in het middelpunt. Heel toepasselijk, want we

zitten deze kringbijeenkomst noodgedwongen thuis. Desondanks gaan we proberen er een mooie
bijeenkomst van te maken.
Aanmelden a.s. kerkdienst. Volgende week zondag gedenken we gemeenteleden die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden. Dit heeft gevolgen voor het aanmelden. Op deze Eeuwigheidszondag
krijgen familieleden van hen die we gedenken voorrang. Zij hebben een uitnodigingsbrief ontvangen
voor het bijwonen van de dienst.
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.
Gastendoekjes. Er is in het begin van dit jaar begonnen met het maken van handwerken voor de
winterfair die toen nog gepland stond voor deze herfst. Omdat door corona ook de winterfair helaas niet
door kan gaan, ligt er nu een stapeltje mooi geborduurde gastendoekjes. Mocht u belangstelling
hebben voor zo’n doekje dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, telefoon: 331.96.54.
De opbrengst, € 5,- per stuk, zal ten goede komen aan het wijkwerk.
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.
Agenda
Dinsdag 17 november 20.00 uur: digitale Bethelkring
Woensdag 18 november 19.00 uur: Catechese 12-17 in de Nieuwe Vonk
Dienst Bethelkerk
Zondag 22 november om 10.00 uur: ds. G.C. Lock, Eeuwigheidszondag

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, e-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

