Zondag 16 oktober 2022 – 18e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. G.C. Lock
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Ouderling van Dienst: Lisette Vervoorn
Lector: Chris Batenburg
Kindernevendienst: Ria ter Horst en Lizzy Oosterveen
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppas: Annemieke Batenburg en Ineke Julien
Zang: Marloes van der Geest en Jacintha Swieb
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. In de Schriftlezing van vandaag treffen we de broers Kaïn en Abel. Ze brengen een offer.
Het is voor het eerst in de Bijbel dat er een vorm van aanbidding beschreven wordt. Helaas wordt die
aanbidding meteen gevolgd door de eerste beschrijving van broedermoord en van de onverschillige
vraag: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Een oerverhaal uit de Bijbel is het. En tegelijk een verhaal dat
iedere dag weer door mensen herhaald wordt. Tot in onze tijd, waarin de vrede nog steeds ver te
zoeken is.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 5 : 1, 2 en 6
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 561
Kyriëgebed
Glorialied Psalm 150-a: 1, 2 en 4
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Genesis 4 : 1 – 16
Kindermoment
Lied Hh 47: “Familie”

De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Lied Hh 11: “Mijn Herder”
Gebeden
Aankondiging collectes
Slotlied 1010 : 1, 3 en 4
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
M.M. Dijkhuizen-Taal en naar de heer F. Godefroij. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. De kinderen horen vanmorgen het verhaal “Bartimeüs” Marcus 10.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. Stichting Siloam
Curaçao, die een christelijk gezinsvervangend huis beheert. Ook ondersteunen zij arme mensen met
voedsel en kleding en andere benodigdheden. 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 oktober t.b.v. de training van voorgangers van
christelijke kerken in de Golfstaten in storytelling, een interactieve bijbel-vertelmethode.

Bethelbezoekactie. In de afgelopen weken hebben weer veel mensen aangegeven mee te doen met
de Bethel-Bezoek-Actie. Heel mooi dat er op deze manier onderlinge ontmoetingen georganiseerd
kunnen worden! Vandaag ligt er voor iedereen die zich heeft opgegeven een pakketje klaar met de
bezoekadressen, gesprekskaarten en verdere informatie. We hopen op veel goede ontmoetingen.
Vragen over de Bethel-Bezoek-Actie? Benader dan Annemieke Hartman
(annemieke@bethelkerkscheveningen.nl, 06-17538835).
Zin in de Bethelkerk. Deze week starten we in de Bethelapp een nieuwe groep: Zin in de Bethelkerk.
Via deze groep ontvangt iedereen die de app heeft wekelijks een opname, tekst of afbeelding die aan
het denken zet. De items sluiten aan bij de zondagen en helpen om de rest van de week het geloven
bezig te zijn. Zo is er onder andere de ‘vraag van de week’ waar je echt even over moet nadenken.
Soms zal er een lied te horen zijn, een andere keer is er een gedicht te lezen, kunstwerk te zien, of een
filmpje te bekijken. De lees- of luistertijd is nooit langer dan een paar minuten. Zo kun je het op weg
naar je werk, of thuis ergens tussendoor tot je nemen. Maximaal twee keer per week sturen we een
bericht. In ieder geval op de maandag en soms ook op woensdag. We hopen natuurlijk dat er op deze
manier zinnige geloofsverdieping ontstaat. De bijdragen voor Zin in de Bethelkerk worden gemaakt
door Janneke Wolting, Margreet den Heijer, Maarten Pronk en Gerco Lock. Wij hebben er zin in!
Heeft u de Bethel-app al geïnstalleerd? 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: zoek in je appstore op Bethelapp
Scheveningen en je ziet al snel het logo van onze kerk.
Jongerencatechese. Vandaag is er na de kerkdienst weer jongerencatechese van 11.30 – 12.15 uur.
We hebben het hebben over schepping en evolutie. Welkom!
Diaconie – We zijn er voor elkaar! De voedselprijzen stijgen. En ook met het prijsplafond kan de
energierekening erg hoog zijn. Dat merken veel mensen. Zijn er- of dreigen er financiële moeilijkheden?
Of zijn er ingewikkelde formulieren die ingevuld moeten worden? De diakenen van de Bethelkerk zijn
altijd bereid om mee te denken en te zoeken naar oplossingen. We zijn er voor elkaar! Hulpvragen
worden zorgvuldig met u besproken en uiteraard niet gedeeld met anderen. De diakenen van de
Bethelkerk zijn: Marloes van der Geest, Teco Broer, Jan Moen en Henk Buis. U kunt contact opnemen
met hen of bellen met 06-57323157 (Henk).
Lang zal hij leven! Het pastoraal team van de Bethelkerk organiseert dinsdag 15 november een
bezoek aan het theaterstuk ‘Lang zal hij leven!’ Over morele dilemma’s bij euthanasie. De voorstelling
is gemaakt op initiatief van de Protestantse Kerk Nederland en wordt gehouden in De Nieuwe
Regentes (Weimarstraat 63) om 19.30 uur. Een (gratis) kaartje reserveren en meer informatie lezen
kan via https://zingenindekerk.nl/artiesten/lang-zal-hij-leven/. Deze activiteit is voor iedereen die
interesse heeft in dit onderwerp, misschien door werk, eigen ervaringen of bezoekwerk in de kerk. Na
de voorstelling zullen we op locatie nog iets drinken en napraten. Wilt u de voorstelling bijwonen maar
is de avond van 15 november al bezet? Bekijk dan de andere voorstellingsdata in Den Haag en de rest
van het land op de website. Vragen? Het pastoraal team bestaat uit Ria ter Horst, Engeline de Best,
Ilse de Niet, Tine Schipper, Rien de Jonge, Annemieke Hartman en Gerco Lock.
Vier-het-leven. Op woensdag 19 oktober gaan we van 15.00 – 16.30 uur in de Nieuwe Vonk kaarten
maken, haken of breien. Ook is er dan gelegenheid om sjaals, mutsen, lapjes etc. in te leveren voor
Wool for Warmth.

Ouderensoos. A.s. donderdag is er om 14.00 uur weer ouderensoos in de Nieuwe Vonk.
Belijdeniscursus start eind oktober. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof? Dan biedt de
belijdeniscursus van de Bethelkerk daar een goede mogelijkheid voor. 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)
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
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

16 oktober om 11.30 uur: Jongerencatechese in de Bethelkerk
19 oktober om 15.00 uur: Vier-het-leven in de Nieuwe Vonk
20 oktober om 10.00 uur: Koffiedrinken in de Bethelkerk
20 oktober om 10.00 uur: Gesprekskring in de Bethelkerk
20 oktober om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk

Dienst
Zondag

23 oktober 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

