Zondag 21 augustus 2022 – 10e zondag naTrinitatis
Voorganger: prop. Rens de Ronde, Den Haag
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Margreet Touw
Lector: Jan Willem Engelen
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Lizzy Oosterveen
Oppas: Heleen Buis en Dicky Batenburg
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Hh 539 : 1, 2 en 3
“Hier in uw heiligdom”
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 92 : 1 en 2
Lied van verootmoediging 859: 1 en 2
Woord van vergeving en Leefregel
Lied 859 : 4
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Jesaja 30 : 15 - 26
Tweede lezing: Lucas 13 : 22 – 30

Kinderlied Hh 302 “Ho stop, sta even stil”
Kindermoment
Psalm 112 : 1 en 2
Kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 837
Gebeden
Aankondiging collecten
Slotlied Hh 725: 1, 2 en 3 “Ik kom met haast”
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
E.G. de Groot-Visser en naar mevrouw P.C. Oosterveen-Bal. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen we het verhaal “Meisje sta op”, Marcus 5.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. “Open Doors”
dat vervolgde christenen ondersteunt. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde
collecte is bestemd voor het Wijkwerk 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 augustus t.b.v. Marokko: steun in de rug voor jonge
open kerk. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen.
Steeds meer christenen uit Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels
wonen. Hierdoor groeit de kerk.

Kalender. Volgende week begint voor de kinderen (maar daarmee eigenlijk voor heel de gemeente)
een project over het 'heilig avondmaal'. Op 28 augustus vieren we namelijk het avondmaal in een
speciale gezinsdienst. Om daarop voor te bereiden is er een bijzondere weekkalender gemaakt. Want
wat betekent deze maaltijd eigenlijk? De kalender kan op tafel worden gezet. Voor iedere dag is er een
opdracht om uit voeren en samen over door te praten. We hebben ook extra exemplaren van de
weekkalender laten drukken voor alle gemeenteleden die het fijn vinden betrokken te zijn bij dit project
van de kinderen. De kalender kan volgende week worden meegenomen vanuit de kerk. Vist u achter

het net en zijn alle kalenders al weg? Geen nood, want via www.bethelkerkscheveningen.nl/avondmaal
is alles ook te zien.
Neem volgende week een bloem mee. Om de avondmaalsdienst van volgende week extra
vreugdevol te laten zijn maken we naast de avondmaalstafel ook een bloementafel. Een lange tafel
wordt vol met glazen potjes gezet die gevuld gaan worden met bloemen. Komt u naar de kerkdienst
toe? Neem dan een paar bloemen mee uit de eigen tuin of gekocht bij een bloemist. Alle bloemen
krijgen een plek in de glazen potjes zodat er een bloemenzee ontstaan van vele verschillende
seizoensbloemen.
Thuis meevieren. Bij de avondmaalsviering van 28 augustus is het weer mogelijk is om een tasje aan
te vragen met daarin onder andere druivensap, bekertjes, matses, een tafelkleedje en een kaarsje.
Deze kunnen thuisbezorgd worden of worden afgehaald in de kerk. Aanvragen kan tot en met
donderdag 25 augustus bij Maarten Pronk via avondmaal@bethelkerkscheveningen.nl of 070-3502109.
U kunt dan ook aangeven of u het tasje wilt ophalen in de kerk of wilt laten bezorgen.
Vier-de-Zondag. Na de zomervakantie starten we met een nieuw initiatief genaamd ‘Vier-de-Zondag’.
Op de vierde zondag van diverse maanden in 2022 en 2023 organiseren we een activiteit voor
jongeren van 18 tot ongeveer 45 jaar. Met gezelligheid en met inhoud. Ook voor kinderen en tieners zal
er een programma zijn. De eerste Vier-de-Zondag is op 28 augustus 2022. We trappen aansluitend aan
de kerkdienst af met een picknicklunch in het Westbroekpark. Deze duurt tot ongeveer 13.30 uur.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar vierdezondag@bethelkerkscheveningen.nl. Vier-dezondag wordt georganiseerd door een groep enthousiaste jonge gemeenteleden. Aanspreekpunt voor
deze activiteit is Lisette Vervoorn.
Kaarten startzondag. Deze week ontvangen alle gemeenteleden een kaart van de Bethelkerk als
uitnodiging voor de startzondag. Heeft u aangegeven een stapeltje te willen bezorgen? Dan liggen deze
vandaag voor u klaar in de kerk.
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. Spaart u mee? Inleveren: bij koster Jolanda de Boer in de kerk tot en met 21 augustus.
Startzondag. Zondag 18 september is de startzondag. Na de kerkgezinsdienst die om 10.00 uur begint
is er eerst koffie en een broodje. Daarna gaan we in verschillende groepen aan de slag met een
spelactiviteit. Iedereen kan hieraan meedoen. We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd. Tot
11 september kunt u zich aanmelden voor de startzondag via: − Website:
www.bethelkerkscheveningen.nl/aanmelden − E-mail: aanmelden@bethelkerkscheveningen.nl −
Telefonisch: 070-3557241 (koster Jolanda de Boer) − Inschrijflijsten: In de hal van de kerk.
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
Donderdag
Zaterdag

25 augustus om 10.00 uur: Koffiedrinken in de Bethelkerk
27 augustus om 14.30 uur: Brood bakken door de kinderen, Bethelkerk

Dienst:
Zondag

28 augustus om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, viering 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

