Zondag 31 juli 2022 – 7e zondag naTrinitatis
Voorganger: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, Schiedam
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Margreet den Heijer
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Ria ter Horst
Oppas: Alie Taal en Dineke Taal
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 92: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 92: 3
Kyrie
Gloria lied 305: 1, 2 en 3
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste Schriftlezing Jesaja 63: 7 t/m 14
Kinderlied Hemelhoog 608
Tweede Schriftlezing Marcus 6: 45 t/m 52

Lied 933: 1, 2 en 3
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 917: 1 t/m 6
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
‘Onze Vader’
Aankondiging collecten
Kinderen komen terug van nevendienst/oppas
Slotlied 657: 1 t/m 4
Zegenbede

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
E.C. Beuker en naar mevrouw D. Korving-Spaans.
Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Vanmorgen gaat het over Genesis 29: 14-30. Jakob is de 3de stamvader van het
volk van Israël. Jakob gaat trouwen, maar met wie?
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel voor “Dorcas”.
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. 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.

Zomerontmoetingsdag voor ouderen. Dinsdag 9 augustus is er weer een gezellige
zomerontmoetingsdag voor ouderen in de Bethelkerk. Iedereen is van 14.00 tot 18.00 uur harte welkom
om elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een drankje en een mooi programma. We
besluiten de middag traditiegetrouw met soep en een broodje. Graag weten we op hoeveel mensen we
kunnen rekenen, daarom is aanmelden noodzakelijk. Intekenlijsten liggen in de hal van de kerk en
hangen in enkele tehuizen. Aanmelden kan t/m zondag 7 augustus. Ook kunt u bellen of mailen naar
Jolanda de Boer 06-13922741 5boertjes @ gmail.com. Graag tot 9 augustus!
Glazen potjes gevraagd. Voor de dienst van zondag 28 augustus hebben we zo’n 150 – 200 glazen
potjes nodig waarin straks bloemen gezet kunnen worden. Het kunnen jampotjes zijn of glazen
drinkflesjes. Het is al snel goed. Wel is het fijn als de etiketten er alvast af zijn en de pindakaas eruit
gelepeld is… Spaart u mee? Inleveren kan bij koster Jolanda de Boer in de kerk tot en met 21
augustus.
Startzondag 18 september. De datum van de startzondag is bekend: zondag 18 september. Noteer
deze dag alvast in uw agenda. Het wordt een prachtige dag van vieren, ontmoeting en ontspanning.
Het programma is geschikt voor alle leeftijden.
Dienst aan Zee. 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.
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.
Annemieke Hartman heeft vakantie tot 31 juli. In deze periode kunt u voor pastoraat contact opnemen
met ds. Gerco Lock of met de pastorale telefoon. Ds. Gerco Lock heeft vakantie van 25 juli – 22
augustus. Gedurende zijn vakantie kunt u contact opnemen met Annemieke Hartman, met de pastorale
telefoon of met scriba Maarten Pronk.
Agenda
Donderdag 4 augustus om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Dienst:
Zondag 7 augustus om 10.00 uur: ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag

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

