Zondag 3 juli 2022 – 3e zondag naTrinitatis
*Gezinsdienst*
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Maarten Pronk
Lector: Chris Batenburg
Oppas: Heleen Buis en Dicky Batenburg
Zang: Louise de Zeeuw
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Vandaag is het de laatste zondag voordat de schoolvakantie begint. Dat vieren we met
elkaar in een gezinsdienst. Er is speciaal aandacht voor de leerlingen van groep acht die overstappen
van de kindernevendienst naar de tienerdienst en catechese. We lezen het slot van het bijbelboek
Ruth, hoofdstuk 4. Vandaag zal Louise de Zeeuw voor ons ‘Het lied van Ruth’ zingen. We blijven
vandaag allemaal in de kerkzaal, er is dus geen kindernevendienst en tienerdienst. Na afloop van de
kerkdienst is er voor alle kinderen een tasje met leuke opdrachten en verrassingen om in de
zomervakantie te kunnen doen.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 23-c : 1, 2 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 283 : 1, 3, 4 en 5
Genadeverkondiging
Lied “Het lied van de tien woorden”
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Ruth 4
Kindermoment
Lied Hh 125: “Als je veel van iemand houdt”

Verkondiging
Lied van Stef Bos: “Lied van Ruth”
Overstap kindernevendienst
Lied Hh 61 “De Here zegent jou”
Gedenken van een overleden gemeentelid
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied Hh 395 : “Ik wil jou van harte dienen”
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
C. Pronk-v.d. Zwan en naar Jacintha Swieb. 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 de Voedselbank”.
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 juli t.b.v. Pakistan. In Pakistan leven veel mensen in
achterstandswijken en rond de grote steden. In één zo’n wijk in Islamabad wonen 1.000

christelijke families die door de overheid en de samenleving genegeerd en achtergesteld
worden. Voor de 300 kinderen in deze wijk zet de lokale kerk een kleuterschool op.
Bedankt! Na een lange periode van praktijkopdrachten uitvoeren binnen de wijkgemeente Bethelkerk,
sluit ik deze weken mijn stageperiode af. Ik kijk met een heel fijn en warm gevoel terug op alle
activiteiten die ik heb mogen doen binnen de gemeente. In de afgelopen tijd heb ik onder andere
ervaring opgedaan in het voorgaan in de erediensten, het voeren van pastorale gesprekken en het
leiden van verschillende Bijbelstudies. Ik wil alle gemeenteleden van harte bedanken voor de steun die
ik heb gekregen. De berichtjes om mij succes te wensen bij het voorgaan in de diensten en de warme
reacties na afloop van een dienst hebben mij heel goed gedaan. Ook heb ik regelmatig gevraagd om
feedback en ik heb veel geleerd van alle reacties die ik mocht ontvangen. Het is fijn om deze periode
nu af te sluiten en door te gaan met het vervolg van mijn studie. Nogmaals dank voor alle hulp en tot
ziens in de Bethelkerk. Hartelijke groet, Jacintha.
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.
Dienst aan Zee. Vanaf volgende week zondag kunt u weer kijken en luisteren naar een samengestelde
Dienst aan zee met het thema oorlog en bevrijding. Er is veel muziek o.m. van de midwinterhoorn, de
althobo, trompetten, het orgel en het carillon. Gert-Jan v.d. Ende leest het gedicht “Carillon” van Ida
Gerhardt.
Na 44 jaar hebben wij helaas moeten besluiten om te stoppen met de Diensten aan Zee. Maar wij
hopen u allen te ontmoeten bij de laatste Dienst aan Zee op zondag 11 september 2022. Let u op de
aanvangstijd, niet 17.00 uur maar in verband met een hapje en drankje om 16.00 uur! Omdat wij willen
weten op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen, vragen wij u of u zich wilt aanmelden op
dienstenaanzee@bethelkerkscheveningen.nl. Ook zonder u aan te melden bent u natuurlijk hartelijk
welkom. In de maanden juli en augustus van dit jaar kunt u luisteren en kijken naar herhalingen met
veel mooie muziek.
Agenda
Donderdag

7 juli om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk

Dienst:
Zondag

10 juli om 10.00 uur: ds. Annette Bosma, Sassenheim

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

