Zondag 8 mei 2022 – Zondag “Jubilate”
Voorganger: ds. G.C. Lock
Orgel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Anita de Zeeuw-Haije
Lector: Karina Kolk
Kindernevendienst: Erny Grootveld en Richard Kolk
Gitaar en vleugel: Jan Rooymans
Viool: Anneke Meester
Zang: Monique Harteveld, Annemarie Pronk, Jan Rooymans, Johan Zuurmond
Oppas: Hanny Pronk en Kitty Grootveld
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Deze zondag lezen we Ruth 1 vers 7 – 19. Een bijzonder gedeelte op moederdag.
Naomi keert terug vanuit Moab naar Bethlehem. Haar schoondochters gaan mee, Ruth zelfs tot over de
grens. Deze zondag zullen Bobby Zuurmond en Josephine van der Have worden gedoopt in het
midden van de gemeente. Bobby is de zoon van Eline en Johan en het broertje van Lieve en Jonah.
Josephine is de dochter van Jacqueline en Jerôme.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 8-a : 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied “Thuis” - Sela
Doopformulier
Doopgebed
Lied Hh 505: “Kind wij dragen je op handen”
Doopvragen
Bediening van de heilige Doop
Psalm 121 : 3 en 4
Ontsteken van de doopkaars en uitreiken van
de doopkaart
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezing: Ruth 1 : 7 - 19
Kindermoment
Kinderlied ”Eén God”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied 802 : 1, 4 en 5
Gedenken van een overleden gemeentelid
Gebeden
Collecteaankondiging
Uitnodiging “Een goed verhaal”
Slotlied 634
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen vanmorgen het verhaal “Isaak wordt geboren”, Genesis 18/21.
Bloemengroet. De bloemen gaan straks met een hartelijke groet van ons allen naar familie R. PronkVerbaan en naar de familie G. Zandbergen-Verbruggen. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse
de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. een
project van KIA dat vluchtelingen in Nigeria ondersteunt“. 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.
Een goed verhaal. Op dinsdagavond 10 mei a.s. starten we 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. Helpt u mee
mensen in uw omgeving uit te nodigen voor deze avonden? Er zijn flyers beschikbaar die verspreid
kunnen worden. De data zijn als volgt: 10 mei, 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.
Gezamenlijke kerkdienst Hemelvaartsdag. De Bethelkerk wordt de locatie voor de
gemeenschappelijke kerkdienst die het Missionair Platform in samenwerking met een tiental kerken
belegt op Hemelvaartsdag van dit jaar. Iedereen is heel hartelijk welkom om op donderdag 26 mei,
vanaf 10.00 uur dit feest mee te vieren. De dienst komende Hemelvaartsdag wordt geleid door ds.
Gerco Lock van de Bethelkerk. 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 prachtige gelegenheid om onze gastvrijheid te tonen aan andere kerken. Van harte welkom!
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.
We spreken we over verlies, het zoeken van een balans tussen geven en ontvangen en het zoeken
naar dat wat bezielt en kracht geeft in de situatie van mantelzorg. De avonden staan onder leiding van
Tim van Iersel, Annemieke Hartman en Mark van der Laan. De avonden vinden plaats op de volgende
dinsdagvonden (aanvang 20.00 uur in de Bethelkerk): 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni. De bijeenkomsten
zullen ongeveer 1,5 uur duren. Aanmelding voor deze gespreksavonden kan bij Annemieke Hartman
(pastoraalwerker@bethelkerkscheveningen.nl) of Mark van der Laan (pastoraat@nieuwebadkapel.nl).
Dienst aan Zee. U kunt u vandaag weer digitaal kijken naar een herhaling van de Dienst van mei 2021.
Medewerkenden waren toen: ds. Koos Staat over ”God troont op onze lofzangen”, The Trumpets of the
Lord, het Concert Choir van de Amerikaanse Kerk, The New Choral Singers, het koor “Laus Deo” uit de
Abt en natuurlijk Sander. Op zondag 11 september om 16.00 uur zal de laatste Dienst aan Zee zijn. U
kunt bij deze bijzondere bijeenkomst, met een hapje en een drankje, aanwezig zijn wanneer u zich
aanmeldt bij: dienstenaanzee@bethelkerkscheveningen.nl. U bent ook dan van harte welkom!
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
Dinsdag
10 mei om 20.00 uur: “Een goed verhaal” in de Nieuwe Vonk
Dinsdag
10 mei om 20.00 uur: Gespreksavond “Dementie” in de Bethelkerk
Donderdag 12 mei om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Dienst:
Zondag

15 mei 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
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

