Zondag 8 november 2020 – 22e zondag na Trinitatis
Dankdag voor gewas, arbeid en visserij
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Lisette Vervoorn
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Zang: Johan Zuurmond
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Monique Buis en Aafke Oosterveen
Oppasdienst: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
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 de morgendienst lezen we Handelingen 14 : 8 – 20. In dit gedeelte zijn de mensen in
Lystra zo dankbaar voor wat Paulus en Barnabas in hun midden gedaan hebben, dat ze voor hen een
heuse dankdag voor gewas, arbeid en visserij willen instellen. Stieren worden met bloemenkransen
versierd en worden bijna geofferd. Ternauwernood weet Paulus de mensen ervan te overtuigen dat ze
hun dankbaarheid beter kunnen richten tot de levende God. Vanmorgen staan we ook stil bij
dankpunten die door gemeenteleden zijn ingestuurd in reactie op de kaartenactie#Dank.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 67, Psalmproject
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Lied 939
Leefregels
Lied 825 : 1, 6 en 8
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Handelingen 14 : 8 – 20

Kindermoment
Kinderlied Hh 551 “Dank u wel”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Lied 218 : 1 t/m 5
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 634 : 1 en 2
Zegen

Bloemengroet. Er gaat hartelijke groet namens ons allen naar de familie M. Pronk-de Jong en naar
mevrouw B. Pronk-Grootveld. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen het verhaal ”Samen is beter dan verdeeld ”,
1 Korintiërs 1: 10 - 18.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Versterk de Kerk in
het Midden-Oosten”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is
bestemd 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.
Aanmelden a.s. kerkdiensten. De komende twee zondagen zijn bijzondere diensten met gevolgen voor
het aan melden. Op 15 november krijgen kinderen voorrang bij het aanmelden. Op 22 november, de
eeuwigheidszondag, krijgen familieleden van hen die wij gedenken voorrang.
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.
Dienst aan Zee. Vanmiddag 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 Brëas, 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.
Dienst in Uitvoering. “Durf te dromen!” Dat is het thema van de Dienst in Uitvoering volgende week.
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, Openbaring 21 en 22.
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 Engeline de Best,
tel: 06-825.75.725, e-mail: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.

Dienst Bethelkerk
Zondag 15 november om 10.00 uur: ds. G.C. Lock, Dienst in Uitvoering

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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