Zondag 13 november 2022 – 22e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Dirk-Jan Thijs
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Marien de Jong
Lector: Mirjam Bresser
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Anita de Zeeuw
Oppas: Charlotte de Niet, Carin Bal en Kim de Niet
Zang: Frank-Jan Pronk en Maarten Pronk
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied 217 : 1, 2 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Psalm 91-a: 1 en 3
Gebed van verootmoediging en vergeving
Psalm 103 : 1 en 3
Leefregels
Lied Hh 420 : 1 en 2 “Heer wijs mij de weg”
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Exodus 3 : 1 – 15

Kindermoment – Hh 430
Tweede lezing: Lucas 20 : 27 – 38
Verkondiging met het thema:
“”Leven na de dood = leven voor de dood”
Meditatief orgelspel
Lied Hh 460: “Ik zal er zijn”
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 652 : 1, 2 en 3
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
C.J. Groen-Vrolijk en naar fam. Den Heijer-Dijkhuizen. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. De kinderen horen vanmorgen het verhaal “God en Job praten met elkaar” uit
Job 38.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. Stichting “MEBI”,
opgericht door Ben en Mia Oppelaar uit onze kerk. Zij willen financieel projecten ondersteunen op het
gebied van gezondheid, onderdak, werk en onderwijs. De tweede collecte is voor Pastoraat en
Eredienst, 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 november t.b.v. de leiderschapstraining van jonge
christenen in Egypte.

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/
Wellekom. Aanstaande vrijdagavond om 6 uur gaan we aan tafel bij weer een nieuwe Wellekom. Eet
smakelijk! Inschrijven is niet meer mogelijk, want het maximum aantal gasten is bereikt. Was u te laat?
Er is weer een volgende Wellekom op vrijdag 9 december.
Gezinsdienst. Zondag 27 november is er een feestelijke kerkdienst in de Bethelkerk. De dienst is
speciaal voor en door kinderen gemaakt. We hebben mooie muziek en een prachtig bijbelverhaal over
de toren van Babel. Deze zondag begint ook het project ter voorbereiding op Kerst. Dit jaar is het
thema: ‘Ik kan niet wachten!’ Kom je ook? Nodig vooral ook je vrienden uit voor deze kerkdienst.
Na de kerkdienst kun je nog blijven en is er na limonade, koffie en thee een broodje. Daarna begint het
Vier-de-Zondag filmprogramma voor jou en de rest van het gezin. Dit duurt tot + 13.00/13.30 uur.
Vier het Leven. Op woensdag 16 november van 14.00 – 15.30 uur willen we, het liefst met zoveel
mogelijk mensen, de komende Winterfair bespreken. We hebben ideeën en vrijwilligers nodig. Wil je
meedoen kom dan deze middag naar de bespreking. Kun je deze middag niet en wil je wel meedoen
meld je dan aan bij vierhetleven@bethelkerkscheveningen.nl Ook je ideeën kun je daarin kwijt.
We hopen met de opbrengst de wijkkas weer een mooie aanvulling te geven. Echter 10% van de
opbrengst gaat zoals gewoonlijk, naar een goed doel. Dit doel gaan we ook deze middag bespreken.
Van harte welkom dus in wijkgebouw ‘De Vonk’.
Ouderensoos. A.s. donderdag is er weer ouderensoos om 14.00 uur 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
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

15 november om 19.30 uur: “”Lang zal hij leven!”
15 november om 19.30 uur: Wijkvereniging vergadert in de Nieuwe Vonk
16 november om 14.00 uur: Vier-het-leven in de Nieuwe Vonk
17 november om 10.00 uur: Koffiedrinken in de Bethelkerk
17 november om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk
18 november om 18.00 uur: Wellekom! in de Nieuwe Vonk

Dienst
Zondag

20 november om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Eeuwigheidszondag

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

