Zondag 18 september 2022 – 14e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Frank-Jan Pronk
Lector: Ria ter Horst
Oppas: Alie Kool en Dineke Taal
Zang: muziekgroep “Impuls”
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Vandaag wordt de jaarlijkse startzondag van onze gemeente gehouden. De dag begint
met een gezinskerkdienst. We lezen uit het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1. De kinderen
blijven deze keer weer bij ons in de kerkzaal. Voor de kinderen worden bij de ingang klemborden met
allerlei leuke opdrachten uitgedeeld. Speciaal voor deze startdienst komt de muziekgroep Impulse weer
bij elkaar. Impuls bestaat uit Gert-Jan van den Ende, Jack de Graaf, Francine de Graaf en Vera
Spaans. Na de kerkdienst is er een mooi programma dat op allerlei manieren aansluit bij wat we
gelezen hebben uit de Bijbel. Ook als u zich niet heeft opgegeven, bent u natuurlijk van harte welkom.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied 513 :1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 213 : 1 en 3 (ZG) “Dit huis, een herberg
onderweg”
Genadeverkondiging en Leefregel
Psalm 100 : 1 en 2
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Genesis 1 : 1 t/m Genesis 2 : 3
Kindermoment

Lied 8-b: “Zie de zon, zie de maan”
Verkondiging
Muziek: Fix You, Soldier on, True Colors en Lay
down your burden
Lied 162
Gebeden
Aankondiging collectes
Start Bethel Bezoek Actie
Slotlied 513 : 3 en 4
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Marije van Rhee-Zwaan
en naar de heer W. Rog. Contactpersoon is Ilse de Niet, bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. “Gevangenenzorg
in Nederland”. 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 september t.b.v. Zending via internet vanuit Nederland.

Belijdeniscursus start eind oktober. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof? Dan biedt de
belijdeniscursus van de Bethelkerk daar een goede mogelijkheid voor. De avonden zijn bedoeld voor

mensen die er aan toe zijn openlijk ‘ja’ te zeggen tegen God en uit te spreken dat ze Jezus Christus
willen volgen. De cursus loopt dan ook uit op het afleggen van de openbare belijdenis van het geloof en
eventueel de doop. Maar de doelgroep is breder. Het is ook een prima plek voor mensen die denken
dat ze er (nog) helemaal niet aan toe zijn om belijdenis te doen, maar die wel samen met anderen
willen ontdekken wat het betekent om in de kerk en in de praktijk van het dagelijks leven je geloof in
Christus te belijden. Je mag dus al je vreugden, twijfels, en vragen meenemen. We hopen eind oktober
met een groepje van start te kunnen gaan. Dat inspireert en maakt de gesprekken wel zo boeiend. Het
is de bedoeling om tot Palmpasen ongeveer eens per twee weken bij elkaar te komen. We kunnen met
elkaar bespreken welke avond het best schikt voor de deelnemers. Meer weten? Er over doorpraten?
Neem even contact op met ds. Gerco Lock (dominee@bethelkerkscheveningen.nl, 06-26416788).
Jongerencatechese. Bij de jongerencatechese ontdek je met leeftijdsgenoten wat de Bijbel te zeggen
heeft over het leven met God, vriendschap, omgaan met elkaar, de wereld om je heen, en nog veel
meer. Eind augustus zijn we in het Westbroekpark al een eerste keer bij elkaar geweest. We gaan er
een mooi seizoen van maken. We komen steeds bij elkaar op zondag na de kerkdienst van 11.30 –
12.30 uur. De volgende momenten staan gepland: 16 oktober, 27 november, 15 januari, 19 februari, 26
maart, 28 mei en 25 juni. Meestal is er deze zondagen ook Vier-de-Zondag waardoor de
jongerencatechese makkelijk te combineren is met een activiteit voor je ouders. We zien je graag
komen! Maarten Pronk en Gerco Lock.
Vier-het-leven. De eerste activiteit is een terrasbezoek op woensdag 21 september van 15.00 uur tot
16.30 uur. Plaats: Strandtent Copacabana. Dit is de 2e strandtent links vanuit de Keizerstraat. Drankjes
zijn voor eigen rekening, maar we hebben nog een klein bedrag in de crea-pot. Daarvan trakteren we
op een bittergarnituur. Tijdens deze middag maken we het programma voor dit najaar bekend. Opgave
voor het terrasbezoek is noodzakelijk en wel voor maandag 19 september per mail bij
vierhetleven@bethelkerkscheveningen.nl of telefonisch op 06 441 98 188 (Ineke) of 06 136 91 336.
Bethel-App. Direct na de kerkdienst hoort u alles over de nieuwe Bethel-App. Met deze app op je
telefoon blijf je volledig op de hoogte van alles wat er gebeurt in de Bethelkerk. Tegelijk is het een soort
gemeentegids waarin je anderen en de activiteiten van de kerk leert kennen. Voor wie de app wil
installeren: zoek in je appstore op Bethelapp Scheveningen en je ziet al snel het logo van onze kerk.
Bethelbezoekactie. Vandaag wordt de Bethelbezoekactie weer gelanceerd. Het idee hierachter is dat
gemeenteleden die zich hiervoor opgeven op bezoek gaan bij twee andere gemeenteleden. Zo kunnen
we in korte tijd veel mensen extra bezoeken vanuit de kerk. De komende zondagen kunt u zich in de
kerk opgeven voor de bezoekactie. U kunt ook een mailtje sturen naar Annemieke Hartman
(annemieke@bethelkerkscheveningen.nl). U hoort dan vanzelf meer over de adressen die u kunt
bezoeken.
Ouderensoos. Deze begint weer op donderdag 22 september in de Nieuwe Vonk.
Vredesviering 20 september. Op dinsdag 20 september organiseren de gezamenlijke Scheveningse
kerken een vredesviering. Met elkaar bidden we, lezen we uit de Bijbel en horen we muziek. De
bijeenkomst vindt plaats in de Oude Kerk (Keizerstraat 8) en begint om 19.30 uur (en duurt tot
ongeveer 20.15 uur). Muziek is er van de Oekraïense zangeres Nataliia Cioban en aan Maria voor ‘t
Hekke. Vanuit alle deelnemende kerken zal één van de aanwezigen een vredeskaars ontsteken die
meegaat naar de eigen kerk. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te
drinken. Deelnemende kerken zijn: H. Antonius Abtkerk, Baptistengemeente, Bethelkerk, Ichthuskerk,
Nieuwe Badkapel - Zorgvlietkerk, Oude Kerk, Prinses Julianakerk, Reality Church.
Vredeswandeling 23 september. Het Oecumenisch Beraad Scheveningen organiseert met andere
Haagse kerken op vrijdag 23 september een vredeswandeling. Vanaf 12.30 uur wordt er vanaf de
Antonius Abtkerk gelopen naar de Parkstraat. Op het plein van de H. Jacobus de Meerdere Kerk wordt
rond 13.15 uur het Coventrygebed gebeden.
.
Prinsjesdagviering. Deze interreligieuze viering is op dinsdag 20 september van 10.30 uur tot 11.15
uur in de Grote Kerk aan de Torenstraat. Het thema zal zijn: “Verdragen, verzoenen en verbinden”.

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
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

20 september om 19.30 uur: Vredesviering Scheveningse kerken in de Oude Kerk
21 september om 15.00 uur: Vier het leven, Copacabana
22 september om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
22 september om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk
22 september om 20.00 uur: Wijkkerkenraad vergadert in de kerk
23 september om 12.30 uur: Vredeswandeling, start bij Antonius Abtkerk

Dienst:
Zondag

25 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

