Zondag 21 november 2021 – 25e zondag na Trinitatis

Eeuwigheidszondag
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Saxofoon: Christof May
Ouderling van Dienst: Maarten Pronk
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Monique Buis en Lizzy Oosterveen
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppas: Jolanda v.d. Berg en Margriet den Dekker
Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via website/ kerkradio.
Welkom in de kerk! We heten u van harte welkom in de kerk en houden rekening met de coronaadviezen van de overheid.
•
•
•
•
•
•

Aanmelden voor de kerkdienst is niet nodig.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd en stellen we de vraag naar eventuele
gezondheidsklachten, vragen we u uw handen te reinigen en een mondkapje te dragen bij het
betreden en verlaten van de kerk;
De corona-coördinatoren wijzen u een plek in de kerkzaal, wij vragen u hun aanwijzingen te
volgen;
Voor de collecte blijven er twee mogelijkheden: digitaal of bij de uitgang;
Na de zegen gaan we weer zitten en leiden de coördinatoren ons bij het verlaten van de kerk.
Wanneer er komende week extra maatregelen worden doorgevoerd, leest u hierover op de
website of in de Nieuwsbrief.

Bij de dienst. Op deze zondag sluiten we met elkaar het kerkelijk jaar af. We noemen de namen van
hen die in of vlak voor dit jaar zijn overleden. Hun namen klinken voor ons en roepen herinneringen op.
Hun namen klinken in het huis van God. Bij hem zijn de namen van onze geliefden bewaard. Deze
zondag sluiten we de serie diensten rondom het Onze Vader af door stil te staan bij de woorden ‘Want
van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid’. We lezen hierbij uit 1 Kronieken
29 vers 10 – 14 en uit Efeziërs 3 vers 14 – 21.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 121 : 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied als gebed om ontferming 1005 : 1,2,4,5
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: 1 Kronieken 29 : 10 – 15
Kindermoment
Kinderlied 218 : 1,4 en 5 “Dank u voor deze
nieuwe morgen”
Kinderen en tieners gaan naar de nevendienst
Tweede lezing: Efeziërs 3 : 14 – 21
Orgel en saxofoon: Joh. S. Bach Joh. Passion
“Dein Will gescheh, Herr Got”

Verkondiging
Orgel en saxofoon: Samuël Barber – “Adagio”
Inleiding op het gedenken
Lied 598
Gedenken van de overledenen
Lezing van Openbaring 7 : 9 – 17
Lied 726 : 1, 4 en 5
Gebeden
Collecte-aankondiging
Orgel en saxofoon: J. Rheinberger “Abendlied”
Slotlied 727 : 1, 2, 4 en 10
Zegen

Kaarsen. De kaarsen die in deze dienst ontstoken zullen worden, zullen later deze week bezorgd
worden bij de families van hen die we gedenken.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het verhaal “God maakt alles nieuw”, uit Openbaring 21.
Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 17 jaar.
Bloemengroet. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
A. Vuyk-v.d. Zwan en naar mevrouw J. Korving-den Heijer. Verder gaat er nog een blijk van meeleven
naar Kimberley-de Zeeuw. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Voortgang zoektocht naar een pastoraal werker. De sollicitatiecommissie kan u het heuglijke feit
meedelen dat we een kandidaat hebben gevonden voor onze openstaande vacature pastoraal werker.
Per 1 december 2021 zal de functie worden vervuld door Annemieke Hartman en zij gaat werken voor
20 uur per week. Annemieke werkt momenteel in eenzelfde functie, ook parttime, in Leidschendam
waar ze inmiddels de nodige ervaring heeft opgedaan. Ze is in de leeftijd van rond de 40 en erg
enthousiast om ook in onze gemeente aan de slag te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we met
Annemieke een goede en betrouwbare medewerkende hebben gevonden. Daar zijn we blij en
dankbaar voor.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor de
“Stichting Siloam”. Een christelijk gezinshuis op Curaçao, dat zeer ernstig zieke kinderen opvangt.
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 november is de uitgangscollecte (bussen) voor de opvang van kansarme kinderen in
Bogota, Colombia. Zij krijgen via de kerk een plek waar liefde en aandacht voor hen is.
Actie Schoenendoos. Vanuit de kindernevendienst zijn 25 mooie dozen vol met o.m. speelgoedjes,
knuffels en schoolspullen op weg gegaan naar kinderen in een vluchtelingenkamp bij Athene.
Crea. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten om de creamiddagen voorlopig niet
door te laten gaan. Helaas gaat de winterfair om dezelfde reden ook niet door.
Kerkenraadsleden gezocht. Aan het eind van 2021 treedt een aantal kerkenraadsleden af. Soms omdat
ze hun termijn van 12 jaar hebben volgemaakt, soms vanwege andere redenen. Dat betekent dat we
actief op zoek gaan naar versterking van de kerkenraad. We zijn op zoek naar minimaal:
- twee diakenen (diakenen zijn helpers en doeners met een heldere kijk op maatschappelijke
ontwikkelingen en een hart voor kwetsbare mensen);
- één of twee jeugdouderlingen (ouderlingen die speciaal verantwoordelijk zijn voor het jeugdwerk);
- twee kerkrentmeesters (kerkrentmeesters beheren de financiën, archieven, gebouwen en goederen, en
dragen zorg voor een goed personeels- en vrijwilligersbeleid)
- één of twee ouderlingen (ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor het pastoraat,
voor vorming- en toerusting en voor de kerkdiensten);
Een hele lijst! In de plaatselijke regeling (het 'huishoudelijk reglement' van de Bethelkerk) hebben we
afgesproken dat de leden van de Bethelkerk wordt gevraagd aanbevelingen te doen door namen te
noemen van geschikte kandidaten voor een ambt in de kerkenraad. Uw en jouw suggesties worden zeer
op prijs gesteld. Toon uw betrokkenheid en doe een aanbeveling. De aanbevelingen kunnen tot en met
woensdag 24 november 2021 schriftelijk gedaan worden bij de scriba, Maarten C. Pronk, Haagsestraat
99, 2587 TH Scheveningen, scriba@bethelkerkscheveningen.nl, 070-3502109.

Tel je mee? Op zondag 28 november is er weer een kerkdienst georganiseerd met en voor de
kinderen. Het thema is ‘Tel je mee?’ In de kerk ligt een stapel uitnodigingskaarten om door te geven
aan bijvoorbeeld kinderen in de buurt of familie. Heb je aan één uitnodiging niet genoeg? Er zijn er
genoeg. Neem ze dus vooral mee, noteer de datum alvast en kom meetellen. Na afloop van de dienst
organiseren we een bingo voor kinderen. Er zijn leuke prijzen te winnen! Om het feest compleet te
maken, sluiten we rond 13.00 uur de bingo af met héérlijke pannenkoeken. Bingo je mee? Opgeven
kan bij Jacintha of via jeugdouderlingen@bethelkerkscheveningen.nl.
Ps. We zoeken nog mensen die willen helpen met de bingo en bij het eten. Mensen die goed
pannenkoeken kunnen en willen bakken mogen zich ook opgegeven bij Jacintha of via het
bovenstaande mailadres.
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 25 november om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Donderdag 25 november om 19.00 uur: Catechisatie in de Nieuwe Vonk
Donderdag 25 november om 20.00 uur: Vergadering wijkkerkenraad

Dienst Bethelkerk
Zondag 28 november om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Gezinsdienst “Tel je mee?”

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

