Zondag 20 november 2022 – Eeuwigheidszondag
Voorgangers: ds. Gerco Lock en Annemieke Hartman
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Saxofoon: Christof May
Zang: Annemieke Hartman en Maarten Pronk
Ouderling van dienst: Ria ter Horst
Lector: Jan Willem Engelen
Kindernevendienst: Lizzy Oosterveen en Richard Kolk
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppas: Heleen Buis en Dicky Batenburg
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Op deze zondag sluiten we met elkaar het kerkelijk jaar af. We noemen de namen van
hen die in of vlak voor dit jaar zijn overleden. Hun namen klinken voor ons en roepen herinneringen op.
Hun namen klinken in het huis van God. Bij hem zijn de namen van onze geliefden bewaard. Deze
zondag lezen we verder in het boek Genesis. Het gaat over Noach die de ark na een lange tijd van
regen weer verlaat (Genesis 8 en 9). Na een uiterst donkere periode volgt een nieuw begin.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 84 : 1 en 2
Stil gebed en bemoediging en groet
Lied 1005 : 1, 2, 4 en 5
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Genesis 8 : 1 – 14 en 9 : 12 – 15
Kindermoment
Kinderlied Hh 551: “Dank u wel voor de sterren”
Kinderen en tieners gaan naar de nevendienst
Verkondiging
Orgel en saxofoon: J.S. Bach “Larghetto”

Inleiding op het gedenken
Lied 598
Gedenken van de overledenen
Lezing: Openbaring 7 : 9 – 17
Lied “De mensen die we missen” - Sela
Gebeden
Collecteaankondiging
Orgel en saxofoon: J. Rheinberger “Abendlied”
Slotlied 727 : 1, 2, 4 en 10
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
A. Vuijk-van der Zwan en naar mevrouw C. Korving-Grootveld. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. De kinderen horen vanmorgen het verhaal “Verdriet en troost” uit Klaagliederen.
Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. Stichting
“Betheljada”. Zij biedt een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een meervoudige
handicap in Suriname. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst, 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 november t.b.v. de leiderschapstraining van jonge christenen in Egypte.
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. Er
liggen nog uitnodigingskaartjes bij de ingang van de kerk in de folderrekken. 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.
Vier-de-Zondag. Zondag 27 november is er weer een Vier-de-Zondag. Dit keer organiseren we een
filmmiddag na de gezinsdienst. Zowel voor de 20-45 groep (voel je ook welkom als je net iets ouder of
jonger bent) als voor de kinderen en jeugd is er een programma tot ongeveer 13.30 uur. Voor de film
eten we een broodje met elkaar. Leuk als je erbij bent! Geef je op via
vierdezondag@bethelkerkscheveningen.nl.
Vier het Leven. Op vrijdag 1 december van 10.00 – 11.30 uur in wijkgebouw ‘De Vonk’ willen we
adventstukjes gaan maken voor de verkoop op de winterfair. Iedereen die maar een beetje kan
bloemschikken van harte welkom. Voor het bloemschikken heb je nodig een scherp mesje of een
snoeischaar. Materiaal is verder aanwezig. Uiteraard zijn ook mannen van harte welkom.
Verder zijn we nog op zoek naar thuisbakkers die wat lekkers willen bakken voor de koffie of voor de
verkoop op de winterfair. Je kunt het brengen op vrijdag 2 december tussen 10.00 – 12.00 uur in
wijkgebouw ‘De Vonk’ of zaterdagmorgen ruim voor 9.30 uur in de kerk. En ook tweedehands
kerstspullen, mits in goede staat, zijn van harte welkom. Dit kun je afgeven op donderdag 1 december
tussen 13.00 en 14.00 uur en vrijdag 2 december tussen 10.00 en 12.00 uur in ‘De Vonk’.
Winterfair. Deze wordt gehouden op zaterdag 3 december van 10.00 – 14.30 uur in de hal van de
Bethelkerk. We zijn blij dat het weer kan en hebben dan ook ons best gedaan om u een leuke en
gevarieerde fair aan te bieden.
Er is weer heel veel lekkers als eigen gebakken cakes, koeken en verder heerlijke broodjes, soep,
oliebollen en glühwein. We hebben diverse kramen met o.a. vis maar ook eigen baksels om mee te
nemen, tweedehands boeken en tweedehands kerstspullen. Verder mooie adventsstukjes,
kerstplantjes, leuke hebbedingetjes voor jezelf of om cadeau te geven als b.v. kettingen maar ook
flessen wijn met etiket van de Bethelkerk. En natuurlijk volop kerstkaarten en gewone wenskaarten. En
natuurlijk weer leuke artikelen in de verloting. Kortom beslist een bezoekje waard.
De opbrengst is voor de wijkkast en zoals gewoonlijk gaat 10% van de opbrengst naar een goed doel.
Dit jaar is dat Het leger des Heils.
Mijn bijbeltekst. De eerste reacties zijn al binnen gekomen. Bij de verschillende gesprekken met
enkele gemeenteleden bleek dat er heel veel zijn, die hun "eigen persoonlijke tekst" hebben. We zijn
benieuwd naar de reacties, die binnen gaan komen. En u weet het, wanneer er vragen zijn, schiet ons
na de kerkdiensten gewoon even aan. Op de bar liggen de komende zondagen de formulieren voor u
klaar.
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
Donderdag
Donderdag
Zondag
Zondag

20 november om 11.45 uur: Belijdeniscatechese
24 november om 10.00 uur: Koffiedrinken in de Bethelkerk
24 november om 20.00 uur: Wijkkerkenraad vergadert in de kerk
27 november om 11.30 uur: Vier-de-zondag
27 november om 11.30 uur: Jongerencatechese

Dienst
Zondag

27 november om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, gezinsdienst

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

