Zondag 12 juni 2022 – “Trinitatis”
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Marien de Jong
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Richard Kolk en Arjan van der Geest
Zang: Marloes van der Geest en Maarten Pronk
Oppas: Alie Kool en Dineke Taal
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Na het feest van de Geest met Pinksteren, staat in de traditie van de kerk op deze
zondag de drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest centraal. De zondag draagt de naam ‘Trinitatis’.
Vandaag vieren we het heilig avondmaal. Dat doen we weer op de wijze die we gewend waren voordat
de coronapandemie uitbrak, met als verschil wel dat we nu allemaal uit een eigen bekertje de wijn of
druivensap drinken. We lezen Ruth 2 vers 14 – 23.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 104 : 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 104 : 4
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied 650
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Ruth 2 : 14 - 23
Kindermoment
Lied Hh 382: “Lees je bijbel”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging

Lied Hh 517 ”Aan uw tafel”
Gedenken van een overleden gemeentelid
Gebeden
Inleiding op de viering van het heilig avondmaal
Geloofsbelijdenis 340-b
Avondmaalsviering – Lied 568-a
Lied 389
Onze Vader
Collecteaankondiging
Slotlied 704
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het eerste verhaal over Ruth en Boaz.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar
mevrouw H.C. Buitenhek-Roozendaal en naar de heer P. Keus. Contactpersoon voor de bloemengroet
is Ilse de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor “Versterk
de Kerk in het Midden-Oosten”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde
collecte is bestemd voor het Wijkwerk.
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 juni t.b.v. Bangladesh: een liefdevolle plek voor
christenen met een moslim-achtergrond die het moeilijk hebben in dit land. De organisatie Isae
Church Bangladesh ondersteunt hen bij het opbouwen en vormen van eigen gemeenten.

Dienst aan Zee. Vanaf vandaag kunt u kijken naar de digitale Dienst aan Zee. Een herhaling van juni
2021 via You Tube of de website van de Bethelkerk. Het is een mooie muzikale dienst in het teken van
de lente. U hoort de taal van de vogels, de harp van Anke Bottema, mooie natuurgedichten, en Sander
van Marion en Gijsbert Kok op het carillon van de Grote Kerk.
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 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 laatste avond vindt plaats op dinsdagavond 21 juni om 20.00 uur in de Bethelkerk. 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.
Agenda
Dinsdag
Donderdag

14 juni om 20.00 uur: Een goed verhaal in de Nieuwe Vonk
16 juni om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk

Dienst:
Zondag

19 juni 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

