Zondag 5 juni 2022 – “Pinksterfeest”
Voorganger: ds. Gerco Lock
Muzikale medewerking: Rineke de Wit en Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Ria ter Horst
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Anita de Zeeuw
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppas: Carlijn Kool en Wendy Roos
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Vandaag is het Pinksteren. We lezen een stukje uit Ruth 1, vers 19 – 22. Daarin is te
lezen dat Naomi in Bethlehem aankomt bij het begin van de gersteoogst. Het Joodse Pinksterfeest of
Wekenfeest is een oogstfeest. Naast het gedeelte uit Ruth lezen we over het Pinksterfeest uit
Handelingen 2. Deze morgen zal Rineke de Wit weer een muzikale bijdrage leveren aan de dienst. Zij
is zangeres, songwriter en staat bovendien als multi-instrumentalist bekend om haar rijke muzikaliteit
en ervaring.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 87 : 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied van verootmoediging 680 : 1-4
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied 687 : 1 en 3
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Ruth 1 : 19-b – 22
Kindermoment
Lied Hh 229: “Heilige Geest van God”

Kinderen en tieners gaan naar de nevendienst
Tweede lezing: Handelingen 2 : 1 – 13
Lied Hh 230 : “Kom heilige Geest”
Verkondiging
Luisterlied: “Holy spirit I thirst for You”
Lied 695
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 675 : 1
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen vanmorgen verhaal “De heilige Geest komt”, Hand. 2.
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 de familie A.
Delney-Biever en naar mevrouw L.C. Bal-Schaap. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de
Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel voor “Vakantietasjes”.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is voor de landelijke
Zendingscollecte: in de provincie KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika leven veel arme boeren. Een
christelijke ontwikkelingsorganisatie helpt de boerenfamilies samen te werken en leert de boeren hoe zij
met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. Ook de kinderen krijgen de
nodige aandacht.
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.

Koffieochtend. Deze gaat op donderdag 9 juni niet door !
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!
Dienst aan Zee. Vanaf zondag 12 juni kunt u kijken naar de digitale Dienst aan Zee. Een herhaling van
juni 2021 via YouTube 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 volgende avonden vinden plaats op de dinsdagavonden 7 en 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

7 juni om 20.00 uur: Avond over dementie en geloof in de Bethelkerk

Dienst:
Zondag

12 juni om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Heilig Avondmaal

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

