Zondag 24 oktober 2021 – 21e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Lia Knoester
Lector: Mirjam Bresser
Kindernevendienst: Erny Grootveld en Monique Buis
Oppas: Charlotte van Wijk, Carin Bal en Kim de Niet
Zang: Carine Vink, Frank-Jan Pronk en Maarten Pronk
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. Deze maanden lezen we bijbelverhalen rondom het “Onze Vader”. Vanmorgen staan we
stil bij de woorden “Breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”. We lezen daarbij Matteüs
4 : 1 – 11.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 121 : 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied van verootmoediging 859
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied 538 : 1, 2 en 4
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Matteüs 4 : 1 - 11
Kindermoment
Kinderlied Hh 340 “Hij is de rots”
De kinderen mogen naar de nevendienst

Tweede lezing: Jakobus 1 : 12 -15
Psalm 68 : 7
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied Hh 454 “Wees bij ons”
Gedenken van een overleden gemeentelid
Gebeden
Collecte-aankondiging
Slotlied 654 : 1, 3, 4 en 6
Zegen

Kindernevendienst. Verteld wordt het verhaal “Nehemia herbouwt de stadsmuren”, Nehemia 2.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
C. de Niet en naar mevrouw A. van den Oever-Plugge. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de
Niet: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel voor “Buddy-netwerk
Den Haag”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is bestemd voor
het Onderhoud 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.
Actie Schoenendoos. Ook ónze kindernevendienst doet vanaf vandaag mee met de actie “Vul een
schoenendoos, geef een schat” voor kinderen in armoede wereldwijd. Het gaat zo: versier je doos, vul
hem met schoolspullen, een kleurboek, een (zo goed als nieuw) speelgoedje, een knuffel, zeep,
tandpasta/-borstel, puzzel, sokken enz. Plak je doos niet dicht, vul de smalle sticker “boys of girls” op
de achterkant van de folder in. De organisatie kan er dan nog een bijbeltje in doen. Wanneer je doos
klaar is, lever hem dan in bij de kerk. Alle dozen gaan half november naar een centraal punt voor
verdere verspreiding. Wat er wél en niét in de doos mag lees je in de folder die voor je klaarligt. Lees
de folder met je ouders goed, want er staat veel belangrijke informatie in. Doe je mee? Dank je wel!
Gesprekskring 25-40 jaar. Deze begint weer a.s. dinsdag om 20.15 uur bij één van de deelnemers
thuis. Eens per maand komen we bij elkaar om alledaagse onderwerpen en vraagstukken vanuit
Bijbels perspectief te bespreken. Voor meer informatie: bel gerust Jacintha Swieb: 06-25.31.34.74 of
mail: jacinthaswieb@gmail.com.
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.
Crea. Zoals beloofd een berichtje over de crea. Wij starten weer op woensdag 3 en 24 november van
14.30 – 16.15 uur. Beide middagen gaan we kaarten maken. Voor wie dit wil, zelf een schaartje, liniaal
enz. meenemen. Wij zorgen voor materiaal. De dames die breien kunnen ook gezellig breien voor de
daklozen. Op woensdagmiddag 1 december om 14.30 uur gaan we kerststukjes maken.
We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!
Wellekom.
We gaan weer eten met elkaar! Aan de gezellige en smaakvolle avonden kwam door de lockdowns in
de afgelopen tijd plotseling een eind. Nu gaan we -mits de maatregelen van de overheid dat toestaande draad weer oppakken. Dat betekent dat we in kleiner gezelschap (maximaal 30 personen) in de
Nieuwe Vonk gaan eten. We vragen bezoekers hun CoronaCheck (op de telefoon of op papier) bij
binnenkomst te tonen. Ook de andere coronavoorschriften worden gevolgd.
Op vrijdag 12 november en op vrijdag 19 november bereiden we een maaltijd en bezoekers kunnen
kiezen op welke avond ze aanschuiven. De opzet van de avond: een driegangenmaaltijd, gespreksstof
voor tijdens de maaltijd en natuurlijk een gezellige activiteit. Thema is: Herfst. De deur van de Nieuwe
Vonk gaat om half 6 open, we gaan rond 18.00 uur aan tafel en om ongeveer 20.00 uur sluiten we de
maaltijd af. De kosten voor de maaltijd bedragen € 5,- per persoon, drankjes apart afrekenen.
U kunt zich tot en met zondag 7 november a.s. aanmelden via de
mail: wellekom@bethelkerkscheveningen.nl; via de intekenlijst in de hal van de kerk of telefonisch bij
Petra en Maarten, 070-350.21.09. In verband met de coronavoorschriften hebben we bij aanmelding uw
naam, adres en telefoonnummer nodig en horen we graag op welke avond u komt eten. Let op: er is
plaats voor maximaal 30 disgenoten per avond. Wellekom!
Thema-avond Onze Vader. Op donderdag 4 november is de tweede avond van de serie het “Onze
Vader” o.l.v. Jacintha Swieb. In het Onze Vader wordt het koninkrijk twee keer genoemd en tijdens deze
avond gaan we met elkaar kijken naar de betekenis hiervan. Wat staat er in de Bijbel geschreven over
het koninkrijk van God en wat is ons eigen beeld van dit koninkrijk? Het is handig als u een bijbel
meeneemt. De avond start om 20.00 uur in de Nieuwe Vonk. Vooraf aanmelden is niet nodig.

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.
Kerken open. 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
dinsdag 2 november geopend van 14.30 – 16.30 uur.
U kunt binnenlopen om een kaarsje aansteken, in stilte in de kerk zitten of een gesprek hebben.
Zendingscollecte. Op zondag 7 november vindt de landelijke Najaarszendingscollecte plaats t.b.v. van
ondersteuning van vrouwen in Guatemala. Een project van Kerk in Actie.
Agenda
Zondag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

24 oktober om 11.30 uur: Catechesegroep
25 oktober om 20.00 uur: Thema-avond “Dementie en Geloof” in de Bethelkerk
26 oktober om 20.15 uur: Gesprekskring 25-40, adres wordt nog doorgegeven
28 oktober om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
28 oktober om 19.30 uur: Wijkkerkenraad vergadert

Dienst Bethelkerk
Zondag 31 oktober om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Hervormingsdag
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

