Zondag 22 mei 2022 – Zondag “Rogate”
Voorganger: ds. Jan Maasland
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Rien de Jonge
Lector: Chris Batenburg
Kindernevendienst: Annemarie Broer en Mandy Vrolijk
Zang: Marloes van der Geest en Maarten Pronk
Oppas: Annemieke Batenburg en Ineke Juliën
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 95 : 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 756 : 1, 4, 5 en 6
Verootmoediging
Lied Hh 295 : 1 en 2 “Doorgrond mijn hart”
Woord van vergeving en Leefregel
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Lucas 11 : 1 - 13
Kindermoment

Kinderlied 417 : “Een parel in Gods hand”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied Hh 541 : “It’s me, o Lord”
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 904 : 1 en 2
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen vanmorgen het verhaal Gods belofte aan Abraham en Izaak.
Bloemengroet. De bloemen gaan straks met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw E.M.G.
Kramer en naar mevrouw J. Kroon-Vlak. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. de “Stichting
Vrienden van de Hoop”, die mensen met verslavings- en psychische problemen op weg helpt naar een
nieuw leven. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is 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 mei t.b.v. Syrïe: vakantiebijbelclubs voor Syrische
kinderen.

Kerkdienst Hemelvaartsdag. De kerkdienst op Hemelvaartsdag vieren we samen met een aantal
andere kerken uit Den Haag en Scheveningen in de Bethelkerk. De dienst begint donderdag 26 mei om
10.00 uur en wordt geleid door ds. Gerco Lock. Ds. Hans Riemer van de Morgensterkerk houdt een
preek, waarvoor hij als thema koos: ‘As it is in Heaven’. De muziek wordt verzorgd door de band Elim
van de Leeuwendaalkerk en Marcel van Duijvenvoorde. Er is een crèche en een programma voor
kinderen. Een mooie gelegenheid om onze gastvrijheid te tonen aan andere kerken. Van harte welkom!

De diaconale collecte op deze Hemelvaartsdag is gewijzigd: de opbrengst gaat naar het “Missionair
Platvorm”. Zij zullen zorgdragen dat deze opbrengst ten goede komt aan de Voedselbank
Scheveningen.
Huwelijk. Op vrijdag 27 mei zullen Gerzon Wakum en Daniëlle Taal (Neptunusstraat 59, 2586 GR) in
het huwelijk treden. Een dag om naar uit te zien, als een markeringspunt op de weg die zij samen gaan
in verbondenheid met God. De dienst waarin hun huwelijk wordt ingezegend, vindt plaats in de
Bethelkerk. Ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De dienst begint om 14.45 uur. We
wensen Gerzon en Daniëlle met hun familie en vrienden een vreugdevolle, gezegende dag toe.
Wellekom. We gaan weer eten met elkaar! Op vrijdag 10 juni bereiden we een maaltijd en zijn
maximaal 50 bezoekers van harte welkom. De opzet van de avond: een driegangenmaaltijd,
gespreksstof voor en tijdens de maaltijd en een gezellige activiteit. Thema is: zomer. De deur van de
Nieuwe Vonk gaat om half zes 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 en jij kunnen zich tot en met zondag 5 juni aanmelden via de mail:
wellekom@bethelkerkscheveningen.nl; via de intekenlijst in de hal van de kerk of telefonisch bij Petra
en Maarten, 350.21.09. Wellekom!
Een goed verhaal. We zijn gestart met een reeks van vijf avonden over de Bijbel. De avonden zijn
bedoeld voor mensen die op een laagdrempelige manier meer willen weten over of kennis willen maken
met de Bijbel. Iedereen is welkom: al jaren gelovig of niet. De volgende data zijn 24 mei, 31 mei, 14 juni
en 28 juni. De avonden beginnen om 20.00u, eindigen rond 21.30u en worden gehouden in de Nieuwe
Vonk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Margreet Touw, Rien de Jonge, Gerco Lock, Maarten
Pronk en Jacintha Swieb. Aanmelden kan via: eengoedverhaal@bethelkerkscheveningen.nl.
Gespreksavonden over dementie en geloof. Deze avonden zijn bedoeld voor mantelzorgers van
dierbaren met dementie en biedt hen gelegenheid om ervaringen te delen en om van elkaar te leren.
De avonden vinden plaats op dinsdagvonden (om 20.00 uur in de Bethelkerk): 24 mei, 7 juni, 21 juni.
De bijeenkomsten zullen ongeveer 1,5 uur duren. Aanmelding bij Annemieke Hartman
(pastoraalwerker@bethelkerkscheveningen.nl) of Mark van der Laan (pastoraat@nieuwebadkapel.nl).
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.
Wijkvereniging De Vonk. De wijkvereniging houdt haar Jaarvergadering op dinsdag 31 mei om 20.00
uur in de Nieuwe Vonk/Bethelkerk. U bent van harte welkom.
Agenda
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

24 mei
24 mei
26 mei
27 mei

Dienst:
Zondag

29 mei om 10.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren

om
om
om
om

20.00 uur: Een goed verhaal in de Nieuw Vonk
20,00 uur: Gespreksavond Dementie en geloof in de Bethelkerk
10.00 uur: Hemelvaartsdienst, ds. Gerco Lock en ds. Hans Riemer
14.45 uur: ds. Gerco Lock, huwelijksdienst Daniëlle Taal en Gerzon Wakum

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
Pastoraal werker: Annemieke Hartman, tel. 06-175.38.835, e-mail:
pastoraalwerker@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

