Zondag 24 maart 2019 – 3e zondag Veertigdagentijd – Zondag “Oculi” (= ogen)
Voorganger: ds. F.J. van Harten
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Maarten Pronk
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Anita de Zeeuw
Oppasdienst: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
Begroetingsdienst: Gré v.d. Berg, Riet Pronk, Hanneke de Ruiter en Nel de Zeeuw
Van harte welkom in deze dienst. U die voor het eerst of als gast in ons midden bent, wij hopen dat u zich
welkom voelt. Mede met het oog op u zijn er contactpersonen aanwezig, herkenbaar aan de badge.
Voor of na de dienst kunt u bij hen terecht voor vragen. Op onze website, www.bethelkerkscheveningen.nl,
vindt u alle informatie over onze kerk en kunt u zich aanmelden als lid of belangstellende.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied 838 : 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Aanvangstekst
Psalm 138 : 1 en 3
Verootmoediging
Lied 575 : 1 en 2
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Exodus 33 : 18 – 23
Moment met de kinderen (Mandy Vrolijk)
Kinderlied “Op weg naar Pasen”
Kinderen mogen naar de nevendienst

Tweede lezing: Mattheüs 9 : 35 - 38
Lied 56 : 3 en 4
Tekstlezing: Mattheüs 9 : 36
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 1010
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collectes
Slotlied Psalm 66 : 6
Zegen

Gebedenboek. Het Gebedenboek ligt in de hal voor het inschrijven van voorbedes.
Pastoraal bezoekboek. Als u prijs stelt op een bezoek van predikant, pastoraal werker of ouderling, kunt u
uw naam en adres in het Pastoraal bezoekboek noteren. Dit bezoekboek ligt eveneens in de hal.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. het project van KIA: “Stop
kinderarbeid in India”. De tweede collecte is bestemd voor de Kerk en de derde rondgang is bestemd voor
het Onderhoud van kerken en gebouwen.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor hulp aan ex-gevangenen in Albanië.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het verhaal “Jezus deelt brood en wijn uit”, Lucas 22. Op de
tafel voorin de kerk ziet u een woonhuis staan. Erbij staan de poort waardoor Jezus Jeruzalem binnen reed
en de tempel waar Jezus de marktkoopmannen weg joeg. Het zijn de eerste drie van acht “bouwwerken” die
straks samen op Pasen de stad Jeruzalem zullen vormen.
Koffiedrinken. Na de dienst kunt u een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Bloemengroet. Er gaat vanmorgen een bloemengroet namens ons allen naar de heer A. v.d. Ende en naar
mevrouw N. Vink-Westerduin. Contactpersoon voor de bloemengroet is Dicky Martens, tel. 354.74.85, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Bloemengroet. Per 1 april a.s. is Ilse de Niet de nieuwe contactpersoon voor de bloemengroet.

Het mailadres blijft gelijk: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Gezocht. Ben je 17 jaar of ouder? Lijkt het je leuk om wat te doen tijdens de kerkdienst? Wij zijn op zoek
naar versterking voor ons collectanten-team. Eén keer in de paar weken en af en toe in de middagdienst
collecteren. Spreek ons gerust aan voor verdere details of stuur een mailtje naar Rob en Richard:
rdz67@hotmail.com.
Ouderensoos. Deze soos is weer a.s. donderdag om 14.00 uur in de “Nieuwe Vonk”.
Kerkbalans 2019
Met dankbaarheid geven wij de uitslag van de Actie Kerkbalans aan u door:
Oude Kerk
Bethelkerk
Nieuwe Badkapel
Prinses Julianakerk

2018
65.899
126.738
128.748
89.173

2019
62.480
133.979
128.125
90.877

meer/minder
- 3.419
7.241
- 623
1.704

Wij danken alle leden van de wijkgemeente die hebben bijgedragen aan dit geweldige resultaat. Ook de
medewerkers en de coördinator van de actie, kerkrentmeester Cor de Jong, worden bedankt voor hun inzet.
Marien de Jong, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
Marcuspassie. Op zondagmorgen 14 april om 10.00 uur wordt in deze kerk weer de Marcus Passie van Hans
Boelee uitgevoerd door het “Kerkkoor Scheveningen” en het “Leidschendams Kerkkoor”. Medewerking zullen
verder verlenen: Natascha Elbers sopraan, Max Bruins tenor, Gerard de Goeij bariton, Maarten Karres bas,
Han Kapaan hobo, Freek Elbers klavecimbel, Arie Kraaijeveld orgel en ds. J. Maasland liturg. Het geheel staat
onder leiding van Marcel van Duyvenvoorde.
Jom Hasjoa. De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert op 28 april om 16.00 uur in de Kloosterkerk
weer de jaarlijkse herdenking van 6 miljoen omgebrachte joden in de Tweede Wereldoorlog. Het thema van
deze indrukwekkende herdenking zal zijn: “Vasthouden aan de boom van het leven”. U bent op deze datum
van harte welkom in de Kloosterkerk. Nadere informatie ontvangt u t.z.t. in de nieuwsbrief.
Bijou-beurs. Het plan is om op zaterdag 11 mei, de dag voor Moederdag, weer een Bijou-beurs te houden.
We starten daarom opnieuw met de inzameling van kettingen, armbanden en andere sieraden. Ze mogen
kapot zijn. De doos waar u de sieraden in kan doen staat naast de krat van de Voedselbank. U mag ze ook
aan onze koster Jolanda de Boer afgeven of aan Mirjam Bresser. Bij voorbaat dank!
Voedselbank. U kunt uw houdbare gaven deponeren in de krat in de ontmoetingshal. Dank u wel!
Agenda
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

26 maart
28 maart
28 maart
28 maart

om 15.30 uur: Bijbellezing in de Prins Willemhof
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk
om 20.00 uur: Wijkkerkenraad vergadert in de Bethelkerk

Kerkdienst: Zondag 31 maart om 10.00 uur: ds. J. Maasland

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. J. Maasland, 3550867 Mail: dedominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: Wim Zuurmond, 06-18.51.89.47 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

