Zondag 31 oktober 2021 – 22e zondag na Trinitatis
“Hervormingsdag”
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Tine Schipper
Lector: Chris Batenburg
Kindernevendienst: Erny Grootveld en Anita de Zeeuw
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppas: Annemieke Batenburg en Karina Kolk
Zang: Marjolein de Best en Marloes van der Geest
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. Vandaag staan we stil bij de woorden “Vergeef ons onze schulden zoals wij onze
schuldenaars hebben vergeven”. In Matteüs 18 : 21 – 35 geeft Jezus met behulp van een gelijkenis uitleg
over vergeving. Vandaag is het ook Hervormingsdag. 31 oktober 1517 wordt, met een terugblik op
Maarten Luther die zijn 95 stellingen poneerde, als het startpunt van de hervormingsbeweging in de kerk
gezien. Als er één thema belangrijk was in de Reformatie dan wel dat van de schuldvergeving en genade
zonder tegenprestatie.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 46 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging Jesaja 44:21-22
Psalm 103-c : 1
Leefregel: Romeinen 13 : 8 – 10
Lied 723
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Matteüs 18 : 21 - 35
Kindermoment

Kinderlied Hh 94 “Tot zeven maal”
Kinderen mogen naar de nevendiensten
Tweede lezing: Efeziërs 4 : 25 - 32
Lied 722
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 861
Gebeden
Collecte-aankondiging
Slotlied 885
Zegen

Kindernevendienst. De kinderen horen het verhaal “Ezra leest de wetten voor”, Nehemia 7-8.
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 mevrouw
G. Groen-Vrolijk, en naar mevrouw J. Kroon-Vlak. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ils de Niet.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel voor het Nederlands
Bijbelgenootschap”. 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.
Update actie schoenendoos. Versier je doos, vul hem met schoolspullen, een kleurboek, een
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. Omdat de diaconie de helft van de
verzendkosten betaalt, hoeft er nog maar € 2,50 zelf bijgedragen te worden. Dit bedrag graag in de/een
envelop toevoegen in de doos. Inleveren in de kerk: uiterlijk zondag 14 november achter in de hal op de
tafel. 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 ook mee? Heel fijn. Dank je wel!
Catechisatie. Vanaf deze week is er iedere donderdagavond van 19 – 20 uur catechese. Het
onderwerp van het eerste blok (tot aan Kerst) wordt: de Bijbel. De Bijbel: hoe zit die ook alweer in
elkaar? En wat is het ‘grote verhaal’ van de Bijbel? Op donderdag 4 november starten we in De Vonk.
Praat en denk je mee? Van harte welkom! Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met Maarten
C. Pronk of ds. Gerco Lock.
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.
Dienst in Uitvoering. Een brief schrijven aan God? Tja, hoe doe je dat? Wat zet je in de brief? Hoe
diepzinnig wordt de brief? Vertel je er persoonlijke dingen in of maak je de brief oppervlakkig? We gaan
het in de Dienst in Uitvoering hebben over brieven. Wil je weten over welke brief of brieven we het
hebben? Kom dan naar de Dienst in Uitvoering op 7 november.
Tel je mee? Op zondag 28 november is er weer een kerkdienst georganiseerd met en voor de
kinderen. Het thema is ‘Tel je mee?’. Vandaag ontvangt iedereen bij de nieuwsbrief een uitnodiging
voor deze kerkdienst. De uitnodiging mag natuurlijk ook weer doorgegeven worden aan bijvoorbeeld
kinderen in de buurt of familie. Heb je aan één uitnodiging niet genoeg? Er zijn er nog veel meer. Neem
ze dus vooral mee, noteer de datum alvast en kom meetellen. We rekenen op je komst
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. A.s. woensdag is er weer crea om 14.30 uur. We kaarten maken. Neem een schaartje, liniaal enz.
mee. Wij zorgen voor materiaal. De dames die breien kunnen ook breien voor de daklozen.
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 toestaan-

de 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!
Bethelbezoekactie. De Bethelbezoekactie is weer van start gegaan. 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.
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.
Dienst aan Zee. A.s. zondag is er om 17.00 uur weer een digitale Dienst aan Zee via het YouTube
kanaal van de Bethelkerk. Medewerking verlenen ds. W.J.W Scheltens over “De veilige haven”. Verder
Gospelkoor Catiamo uit Delft o.l.v. Gregor Bak, Evelyn Heuvelmans op haar blokfluiten, Sander van
Marion, en oud-schipper/stuurman Nico Pronk over “veilig de haven inkomen”.
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.
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
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

1 november om 20.00 uur: Belijdeniscursus in de Bethelkerk
2 november om 14.30 uur: Kerk open om te gedenken, tot 16.30 uur
3 november om 14.30 uur: Crea in de Nieuwe Vonk
4 november om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
4 november om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk
5 november om 10.00 uur: Bijeenkomst rouwverwerking in de Bethelkerk

Dienst Bethelkerk
Zondag 7 november om 10.00 uur: ds. Robin ten Hoopen, 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
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

