Zondag 6 november 2022 – 21e zondag na Trinitatis
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld, zang: Carine Vink
Gitaar, vleugel en zang: Arie Spaans en Eli ’t Hart
Ouderling van dienst: Engeline de Best
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Ria ter Horst en Erny Grootveld
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppas: Dineke Taal en Alie Kool
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Vandaag lezen we verder in het boek Genesis. We zijn gekomen bij de hoofdstukken
over Noach en de zondvloed. We lezen Genesis 6. In deze dienst maken Eli ’t Hart en Arie Spaans van
Das Echo en Carine Vink muziek.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 135 : 1, 3 en 10
Stil gebed, bemoediging en groet
Das Echo: My only trust – Lied 442
Gebed van verootmoediging
Lied 350 : 1, 3, 5 en 7
Genadeverkondiging en Leefregel
Psalm 136 : 12 en 13
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Genesis 6

Kindermoment
Lied Hh 356 : “Kom aan boord”
Kinderen en tieners gaan naar de nevendienst
Verkondiging
Das Echo: “Afterlife”
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 704
Zegen
Das Echo: “Keep breathing”

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
C. Taal en naar de familie C. v.d. Toorn-Rog. Contactpersoon is Ilse de Niet,
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. De kinderen horen vanmorgen het verhaal “God weet echt wat wijsheid is” uit
Job 28.
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, de derde collecte is
bestemd voor de Zending.
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.
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).
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’.
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!
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
Mijn Bijbeltekst. Wij in de Bethel kerk vormen een kerkelijke gemeenschap, een gemeenschap die
altijd verder verdiept kan worden. Wij, enkele gemeenteleden, hebben hiertoe een idee waarbij we alle
gemeenteleden vragen om een bijbeltekst, die voor hen een erg belangrijke rol in hun leven heeft
gespeeld met ons allen te delen.
We vragen U die tekst op papier (kan ook digitaal) te zetten met een uitleg waarom die tekst zo belangrijk
was/is en het geheel eventueel met een foto of plaatje op te fleuren. Als nodig kunnen die initiatiefnemers,
bijvoorbeeld na een kerkdienst, hierbij behulpzaam zijn.
Het is de bedoeling dat alle inzendingen gebundeld worden en aan het begin van de veertig-dagen-tijd
binnen de gemeente verspreid worden, zodat hier inspiratie uit gekregen kan worden.
Het is de bedoeling dat dit project aan het begin van de veertig-dagen-tijd afgerond zal zijn, zodat het fijn
zou zijn wanneer uw bijdrage voor het einde van dit jaar bij ons ingeleverd kan zijn.
Robert Bosch, Margreet den Heijer, Anita de Zeeuw, Maarten D. Pronk.
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
Donderdag
Donderdag

8 november om 20.00 uur: Bethelkring in de Nieuwe Vonk
10 november om 10.00 uur: Koffiedrinken in de Bethelkerk
10 november om 10.00 uur: Gesprekskring in de Bethelkerk

Dienst
Zondag

13 november om 10.00 uur: ds. Dirk-Jan Thijs

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

