Zondag 30 oktober 2022 – 20e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. J. Maasland
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Rien de Jonge
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Jessica Buis en Annemarie Broer - Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppas: Carlijn Kool en Wendy Roos
Zang: Frank-Jan Pronk en Marloes van der Geest
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Op deze dag voor Hervormingsdag lezen en zingen we over genade. Het thema is:
“gratis – maar niet voor niets”.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 46 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 283 : 1 t/m 5
Gebed van verootmoediging
Lied 302 : 1 t/m 4
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied Hh 298 : 1 t/m 4
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Efeze 1 : 18 – 2 : 10

Kindermoment
Lied Hh 422 : ”Hoger dan de blauwe luchten”
De kinderen/tieners gaan naar de nevendienst
Verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Lied Hh 333 : 1 en 2 ”Een vaste burcht”
Gebeden
Aankondiging collectes
Slotlied 704
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de heer P.
van Marion en naar mevrouw D. Ros-Vink. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. De kinderen horen vanmorgen het verhaal “Job raakt alles kwijt” uit Job 1.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. Stichting “Cama”,
dat een open huis in Dimona in de Negev-woestijn heeft opgericht.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst, de derde collecte is bestemd voor het Wijkwerk.
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.

Vier-het-leven. Op woensdag 2 november organiseren we een wandeling door Scheveningen/Statenkwartier. We starten klokslag 14.00 uur vanaf de Bethelkerk. Het wordt een wandeling zonder gids.

Het gaat om gezellig lopen en elkaar verhalen vertellen. Halverwege gaan we wat drinken (voor eigen
rekening). De wandeling duurt ongeveer een dik uur, maar met de pauze wordt het waarschijnlijk 1,5
à 2 uur, dus rond 16.00 uur zijn we weer terug bij de kerk. Opgeven is niet nodig. De wandeling is voor
iedereen die van lopen en gezelligheid houdt. Bij slecht weer gaan we iets drinken bij Zarautz.
Ouderensoos. A.s. donderdagmiddag is er om 14.00 uur weer ouderensoos.
Wonderlijke schepsels tocht. Beste kinderen van de Bethelkerk, We gaan iets leuks doen… Op
woensdag 2 november gaan we met elkaar naar Avonturia de Vogelkelder. Daar krijgen we bijzondere
dieren te zien, want in Gods schepping veel mooie schepsels. We gaan ook nog iets maken om mee te
nemen naar huis. We verzamelen om 14.00 uur bij Avonturia de Vogelkelder (Kerketuinenweg 3). Rond
16.00 uur is het programma weer klaar en kan je weer opgehaald worden. Ouders kunnen deze middag
ook meegaan of in het restaurant wachten. Aanmelden tot 29 oktober bij Karina via 06-41727775, de
Bethel-app, of via jeugdouderlingen@bethelkerkscheveningen.nl. We zien jullie graag komen!
Vrijwilligers gevraagd. De diaconie wil graag met een groepje vrijwilligers een appartement inrichten
voor een aantal statushouders. Ook de opvang komt dan voor onze rekening. Je moet dan denken aan
begeleiding van de dagelijkse gang van zaken zoals boodschappen, de was , wegwijs maken in
Scheveningen etc. De oproep komt van de Protestantse Kerk Nederland. Als iedere kerkelijke
gemeente één opvangplek voor haar rekening neemt zou dat de druk op de landelijke opvang locaties
van de overheid enorm verlagen. Dus wie durft dit aan, wie stelt zijn tijd beschikbaar. De diaconie
neemt de leiding hierin en het is een tijdelijke aangelegenheid. Een locatie is al zo goed als rond maar
zonder vrijwilligers lukt het niet. Opgeven kan bij Henk Buis (tel 06-57323157).
Wellekom! We gaan weer eten met elkaar! Het aantal Wellekom-maaltijden in De Vonk is -in
samenspraak met onze diakenen- uitgebreid om zo een plek te bieden aan ieder die in deze donkere
wintermaanden een smakelijke en gezellige maaltijd goed kan gebruiken. Op vrijdag 18 november
bereiden we een maaltijd voor maximaal 50 bezoekers. Vaste bezoekers, maar ook hun buren,
kennissen, familieleden zijn van harte wellekom. De opzet van de avond: een driegangenmaaltijd,
gespreksstof voor tijdens de maaltijd en een gezellige activiteit. De deur van De Vonk gaat om half 6
open, we gaan rond 18 u. aan tafel en om ongeveer 20. u. sluiten we de maaltijd af. Bezoekers kunnen
ter bestrijding van de kosten een vrijwillige bijdrage doen. Extra drankjes worden apart afgerekend.
U en jij kunnen zich tot en met zondag 13 november a.s. aanmelden via de
mail: wellekom@bethelkerkscheveningen.nl; via de intekenlijst in de hal van de kerk of telefonisch bij
Petra en Maarten, 070-3502109. Wellekom!
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
Woensdag 2 november om 14.00 uur: Kinderen bezoeken Avonturia, de Vogelkelder
Donderdag 3 november om 10.00 uur: Koffiedrinken in de Bethelkerk
Donderdag 3 november om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk
Dienst
Zondag

6 november 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

