Zondag 17 oktober 2021 – 20e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Henk Steinvoort, Cothen
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Ouderling van Dienst: Lisette Vervoorn
Lector: Jan Willem Engelen
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Aafke Oosterveen
Oppas: Alie Kool en Dineke Taal

- Tienerdienst: Henk Schaap

Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via website/ kerkradio.
Welkom in de kerk! De doorgevoerde versoepelingen op coronagebied maken het mogelijk ook in de
kerk de maatregelen wat te verruimen. We hanteren in de Bethelkerk deze werkwijze: aanmelden voor
de kerkdienst is niet meer nodig;
• Bij binnenkomst wordt u verwelkomd en stellen we de vraag naar gezondheidsklachten;
• Het vak rechts in de kerk is gereserveerd voor die gemeenteleden die graag de 1,5 meter
afstand willen aanhouden; In de andere vakken geldt de 1,5 meterafstand niet meer, maar blijft
het verzoek elkaar de ruimte te geven;
• De coördinatoren ontvangen u, overhandigen u in de hal van de kerk de nieuwsbrief en
begeleiden u naar uw plek;
• Voor de collecte blijven er twee mogelijkheden: digitaal of bij de uitgang;
• Na de zegen vragen we u te gaan zitten: coördinatoren leiden het verlaten van de kerk.
Bij de dienst. In deze dienst zal voorgaan ds. Henk Steinvoort. Henk Steinvoort werd in 1954 in
Hilversum geboren. Hij studeerde rechten in Leiden en New York en oefende daarna de praktijk uit als
(kandidaat-) notaris in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Naast zijn werk was hij vanaf 1990 kerkelijk
actief, zowel op plaatselijk en landelijk niveau. Van 2008 – 2016 studeerde hij in deeltijd theologie in
Utrecht en Amsterdam. Cothen is zijn eerste werkplek als predikant.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied 221 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 119 : 1 en 40
Drempelgebed-gebed om ontferming
Glorialied 304
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Inleiding op de lezingen met kindermoment
Eerste lezing: Ex. 13 : 17 – 18-a en 20-22
Kinderlied ELB 454 “Jezus zegt dat Hij”

Kinderen mogen naar de nevendiensten
Tweede lezing: Johannes 8 : 12 – 20
Lied Hh 555 : 1 en 2 “Dank u, Vader”
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 313 : 1, 3 en 4
Gebeden
Collecte-aankondiging
Slotlied 423
Zegen

Kindernevendienst. Verteld wordt het verhaal “God zal weer in Jeruzalem wonen”, Zacharia 8.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de heer
A.C. Hofland en naar mevrouw L. Kuiper-Toet. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor het KIAproject Kameroen dat boeren leert met nieuwe landbouwmethoden om te gaan voor een betere oogst.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is bestemd voor het Wijkwerk
van de Bethelkerk.
Tijdens en na de dienst kan collectegeld op drie manieren worden gegeven:
.Via de app “Appostel” (eenmalig downloaden en gegevens invullen);
.Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte; Overmaken via bankrekeningnummer:
NL36RABO 037 372 86 70 . Ook de giften voor de Zending (bussen) kunnen via de app/website
worden overgemaakt. -In oktober is de uitgangscollecte (bussen) voor “Stichting Micha Nederland”,
die opkomt gerechtigheid. Zij inspireert/activeert kerken om actief christen te zijn in deze wereld.
Chauffeurs Gevraagd. Nu het weer meer mogelijk is om naar de kerk te gaan zoeken wij voor de
Bethelkerk chauffeurs die bereid zijn volgens een vast rooster om de paar weken mensen thuis op te
halen naar de kerk en na afloop van de dienst weer thuis te brengen. Het is mogelijk indien je op een
bepaalde zondag niet kan te ruilen met een andere chauffeur. Als je belangstelling hebt graag een
mailtje sturen naar dickyhans@ziggo.nl of telefonisch 06-13.35.23.12. Ook vraagt de Bethelkerk of
iemand nog een rollator over heeft om in de kerk te gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank.
Flyer activiteiten. Benieuwd naar de activiteiten in de Bethelkerk? In de folderrekken beneden in de
hal liggen nog flyers die zijn uitgereikt met de startzondag. Op de website van de kerk is ook veel te
vinden: www.bethelkerkscheveningen.nl/activiteiten.
Bethelbezoekactie. De Bethelbezoekactie is weer van start gegaan. Fijn dat er weer zoveel
gemeenteleden zich hebben opgegeven om andere gemeenteleden te willen bezoeken. Afgelopen
zondag zijn de eerste adressen al uitgedeeld. Ook vandaag kunnen na afloop van de kerkdienst de
adressen weer afgehaald worden bij de vleugel. De ouderling van dienst zal erbij staan om uw
eventuele vragen te beantwoorden. We wensen u alvast hele fijne bezoekjes toe.
Belijdeniscursus. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof? Dan biedt de belijdeniscursus van de
Bethelkerk daar een goede mogelijkheid voor. We starten eind oktober. We kunnen met elkaar
bespreken welke avond het best schikt voor de deelnemers. Meer weten? Er over doorpraten? Neem
even contact op met ds. Gerco Lock: dominee@bethelkerkscheveningen.nl, 06-26416788.
Omzien naar elkaar. Wij zoeken gemeenteleden die kleine hand- en spandiensten willen uitvoeren
voor oudere mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Te denken valt aan een stukje wandelen,
samen een boodschap doen, begeleiden naar kapper of dokter, hulp bij een computerprobleem of
zomaar een praatje. Graag aanmelden bij Ria ter Horst: 355.27.09, riaterhorst1@gmail.com/Henk Buis,
355.82.95, mootjebuis@gmail.com/Engeline de Best, 354.00.73, debetere@hetnet.nl.
Thema-avond dementie. Op 25 oktober wordt door de Protestantse Gemeente te Scheveningen een
avond over dementie en geloof gehouden in de Bethelkerk. Dementiedominee Tim van Iersel is hierbij
als inleider aanwezig. Informatie: de flyers in de kerk of www.kerkopscheveningen.nl/god-vergeten.
Contact pastoraal 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, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl
Agenda
Donderdag 21 oktober om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Dienst Bethelkerk
Zondag 24 oktober om 10.00 uur: ds. Gerco Lock
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

