Zondag 4 september 2022 – 12e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Tine Schipper
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Anita de Zeeuw en Arjan v.d. Geest
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppas: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
Zang: Jacintha Swieb en Marloes van der Geest
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. In de kerkdienst van vandaag lezen we verder in Johannes 6. Vorige week lazen we
over het teken van het brood en de vissen. Het hoofdstuk vertelt verder over Jezus’ leerlingen die gaan
varen. Zij komen in ontstuimig weer terecht en zien Jezus over het water gaan. Daarna ontstaat er een
gesprek tussen Jezus en andere aanwezigen over voedsel dat eeuwig leven geeft.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 81 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalmen anders: 81-a : 3, 4 en 5
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied 534 : 1, 2 en 3
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Johannes 6 : 16 - 40
Kindermoment

Lied 935
Kinderen en tieners gaan naar de nevendienst
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 939
Gebeden
Aankondiging collectes
Slotlied 687 : 1 en 3
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar familie
Harteveld-Bregman en naar familie Buitelaar-Beekhuizen. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Vanmorgen horen de kinderen het verhaal “Jozef droomt”, Genesis 37.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. de “Kerk
in het Midden-Oosten”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is
bestemd voor het Onderhoud 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.

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.
Het programma is als volgt: 10.00 uur Gezinskerkdienst 11.30 uur Broodje met drinken 12.30 uur
Spelprogramma (geschikt voor alle leeftijden) 15.00 uur Maaltijd 17.00 uur Einde programma Vanaf de
startzondag lezen we in de Bethelkerk de eerste verhalen uit de Bijbel, uit het boek Genesis. Verhalen
over God, de schepping en de mens. Tijdens de startzondag horen we in de kerkdienst over het begin.
Ook het spelprogramma is gemaakt met een knipoog naar de eerste bijbelverhalen. In verschillende
groepen gaan we aan de slag. Iedereen kan hieraan meedoen. De gezamenlijke maaltijd waarmee we
afsluiten, heeft natuurlijk ook iets paradijselijks. Er is dus alle reden om te komen naar deze
startzondag op 18 september 2022.
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.
.
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 in de
Bethelkerk op Scheveningen, Jurriaan Kokstraat 175. Voorganger in deze allerlaatste Dienst aan Zee is
Ds. K. Staat uit Andijk. Muzikale medewerking wordt verleend door het Concert Choir van de
Amerikaanse Kerk o.l.v. John Bakker. Koorbegeleiding op orgel en vleugel door Gijsbert Kok. Anke
Bottema bespeelt de harp en Evelyn Heuvelmans is te horen op de hobo. Paul Madeiras bespeelt de
viool. Sander van Marion bespeelt de beide orgels en de vleugel.
Kroonbede 13 september. De Kroonbede is een gebedsdienst voor overheid en samenleving
voorafgaande aan Prinsjesdag, georganiseerd door Haagse kerken. Dit jaar wordt de Kroonbede
gehouden op dinsdagavond 13 september in de Waalse Kerk, Noordeinde 25, midden in het centrum
van Den Haag. De bijeenkomst begint om 20:00 uur. De heer Chris Stoffer (Tweede kamer, SGP) zal
iets delen over de rol van geloof en gebed in zijn leven. Prof. dr. Gerard den Hertog (emeritus
hoogleraar aan de TUA van de Chr. Geref. Kerken) houdt een overdenking over het thema ‘Bidden
voor overheid en samenleving’. Voorgangers uit verschillende Haagse kerken gaan voor in de gebeden
en er is goede muziek. Iedereen is welkom.
Prinsjesdagviering. Deze interreligieuze viering vindt dit jaar plaats 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”.
Ouderensoos. Deze begint weer op donderdag 22 september in de Nieuwe Vonk.
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

8 september om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk

Vrijdag

9 september 10.00-12.00 uur: Groep Rouwverwerking in De Nieuwe Vonk

Dienst:
Zondag

11 september om 10.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren
om 16.00 uur: laatste Dienst aan Zee

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

