Zondag 28 augustus 2022 – 11e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Viool: Anneke Meester
Ouderling van Dienst: Ria ter Horst
Lector: Chris Batenburg
Oppas: Annemieke Batenburg en Ineke Julien
Zang: Monique Harteveld, Annemarie Pronk, Jan Rooymans, en Johan Zuurmond
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Vandaag vieren we het heilig avondmaal in een gezinsdienst. De kerk is extra feestelijk
door een bloemenzee achter de avondmaalstafel. Gemeenteleden hebben de afgelopen tijd potjes
ingeleverd en daar worden vandaag bloemen in gezet. De kinderen uit de kerk hebben thuis al allerlei
opdrachten en vragen besproken ter voorbereiding op de viering. Hoewel kinderen al vele jaren mogen
deelnemen aan de viering van het avondmaal in de Bethelkerk, zijn ze in de praktijk vaak bij de
kindernevendienst. In deze kerkdienst zullen zij er bij blijven. We lezen Johannes 6 vers 1 – 15 over de
broodvermenigvuldiging.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 84-c
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied “Thuis” - Sela
Genadeverkondiging Ps. 103 : 8 - 14
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Johannes 6 : 1 - 15
Kindermoment
Lied “Roep Hem aan”
Verkondiging
Lied 388

Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Uitleg over de viering van het heilig avondmaal
Geloofsbelijdenis 340-b
Avondmaalsviering
Lied Hh 517 : “Aan uw tafel”
Onze Vader
Aankondiging collectes
Slotlied Psalm 103-c : 1 en 5
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
K. Blok-Faber en naar mevrouw M.J. Pronk-Spaans. Deze weken ging er ook een blijk van meeleven
naar Niels van Wijk, Vesper Lock en Rosanne Zuurmond. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Bloemengroet voor iedereen. Voor iedereen is er na afloop van de dienst een klein vaasje met
bloemen om mee te nemen naar huis of om weer door te geven aan iemand anders. Dus kom, voordat
u naar buiten loopt, voor in de kerk een mooi potje met bloemen uitzoeken!
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. het
“Liliane Fonds” dat wereldwijd kinderen met een handicap ondersteunt. De tweede collecte is voor
Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is bestemd voor het Ouderenpastoraat.
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.

Vier-de-Zondag. Vandaag starten we na de kerkdienst met een nieuw initiatief: ‘Vier-de-Zondag’. We
trappen aansluitend aan de kerkdienst af met een picknicklunch in het Westbroekpark. Deze duurt tot
ongeveer 13.30 uur. Vier-de-zondag is bedoeld voor jongeren van 18 tot ongeveer 45 jaar. Met
gezelligheid en met inhoud. Ook voor kinderen en tieners zal er een programma zijn. Aanspreekpunt
voor deze activiteit is Lisette Vervoorn.
Start jongerencatechese. Voor de tieners wordt vandaag bij Vier-de-Zondag meteen ook een start
gemaakt met het catecheseseizoen. Door middel van een ‘omgekeerde tocht’ worden in het
Westbroekpark allerlei opdrachten uitgevoerd. We bespreken ook hoe het komende seizoen er uit gaat
zien. Contactpersonen voor de jongerencatechese zijn Maarten Pronk en Gerco Lock.
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
Zondag
Donderdag

28 augustus om 11.30 uur: Vier-de-Zondag
1 september om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk

Dienst:
Zondag

4 september 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

