Zondag 14 april 2019 – 6e zondag Veertigdagentijd – Palmzondag

Marcus Passie van Hans Boelee
Uitvoerenden:
“Kerkkoor Scheveningen” en het “Leidschendams Kerkkoor”, 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.

Voorganger: ds. J. Maasland
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Cor de Jong
Kindernevendienst: Annemarie Broer en Ria ter Horst
Oppasdienst: Silvia Pronk en Kitty Grootveld
Begroetingsdienst: Corrie den Breejen, Rien de Jonge, en Hanneke de Ruiter
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.
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.
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Samenzang: Psalm 118 : 8
De steen, die door de tempelbouwers
Verachtelijk was een plaats ontzegd,
Werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door ‘s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.
Stil gebed, bemoediging en groet
Moment met de kinderen
Kinderlied “Op weg naar Pasen”
De kinderen mogen naar de kindernevendienst
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden

Marcus Passie
Dankgebed: “Onze Vader”
Collecten

Slotzang: lied 578 : 1 en 6
O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Zegen

Nieuwsbrief
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Prachtvrouwen in
crisisgebieden”. Door oorlog en terreur staan duizenden vrouwen in crisisgebieden er plotseling alleen voor.
De tweede collecte is bestemd voor de Kerk. De derde rondgang is voor het Wijkwerk, met name voor de
bestrijding van de onkosten van deze dienst. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan!
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Stichting You4Uganda.
Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het verhaal “Jezus komt bij Pilatus” uit Lucas 23.
Voorin de kerk ziet u nu zeven gebouwen staan. Bij o.a. het huis van de Hogepriester en de Olijfberg, is het
paleis van Pilatus gekomen. Op het Paasfeest zal er de “gehele” stad Jeruzalem staan.
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 J. Taal en naar
mevrouw H.J. Harteveld. Per 1 april zal Dicky Martens opgevolgd worden door Ilse de Niet. Zij is nu het
eerste aanspreekpunt voor de bloemengroet. U kunt een bloemengroet voor iemand aanvragen door: het
sturen van een email naar bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl; het aanschieten van Ilse, Ria ter
Horst, Engeline de Best of Mirjam Bresser; een verzoek in het pastoraal bezoekboek te schrijven of bellen
met de pastorale telefoon.
Dienst aan Zee. Vanmiddag om 17.00 uur is er hier in deze kerk een speciale Dienst aan Zee.
Uitgevoerd worden koralen uit de Mattheüs Passion van Georg Philipp Telemann door “C.O.V. Cantate Deo”
uit Zoetermeer o.l.v. Marco Kalkman”, Marjolein Kolkert, sopraan, Peter Bontje, vleugel en Peter le Feber,
hobo. Sander van Marion bespeelt de beide orgels. U bent allen van harte welkom in deze middagdienst!
Beroepingswerk. De kerkenraad heeft het beroepingswerk voortvarend ter hand genomen. Een aantal
procedurele zaken is inmiddels in gang gezet. Daarnaast heeft, in samenspraak met de kerkenraad, een
commissie een profielschets voor de te beroepen predikant opgesteld. U vindt deze profielschets op de
website van de Bethelkerk, maar ook in de hal van de kerk. Op dit moment wordt de beroepingscommissie
samengesteld. In die commissie zullen enkele kerkenraadsleden, gemeenteleden en een vertegenwoordiger
vanuit de Algemene Kerkenraad plaatsnemen. Voordat de beroepingscommissie aan het werk gaat, vragen
we u als gemeenteleden om mee te denken. Tot en met zondag 21 april(1e Paasdag) kunt u namen van
mogelijk te beroepen kandidaten schriftelijk doorgeven aan de kerkenraad. Dat doet u door het “formulier te
beroepen predikanten” in te vullen en in de daarvoor bestemde doos te deponeren. U vindt deze formulieren
en de doos achterin de kerk. We houden u op de hoogte!
Paasontbijt. Heeft u zin om op Paasmorgen samen te ontbijten? Dan bent u om 08.30 uur van harte
welkom in de Nieuwe Vonk. Graag wel even van te voren aanmelden. De deelnemerslijsten liggen op de
tafels en op de koffiebar. U mag ook mailen of bellen naar Hanny Pronk, hanny@mdpronk.nl of 355.23.35.
Opgeven kan tot en met zondag 14 april.
Vespers. In de Stille Week, die maandag 15 april begint, worden van maandag t/m donderdag in deze kerk
om half acht weer de vespers gehouden. Zij duren een halfuur. U bent van harte welkom.
Zingen op Pasen. Ook dit jaar willen wij de traditie voortzetten om bewoners van de Thuishaven die eerst in
Duinrust woonden een fijn begin van het Paasfeest te geven. Om 08.00 uur bent u welkom bij de hoofd-

ingang aan de Neptunusstraat. We gaan naar vier afdelingen om de bewoners te wekken met onze
Paaszang. Zij genieten hier altijd zo van! Het duurt tot 09.30 uur. Voor de teksten en de koffie wordt gezorgd.
Wij hopen ditmaal ook op gemeenteleden uit onze andere kerken. Graag ontmoeten wij u op Paaszondag!
Crea. Een herinnering voor de crea-dames. Vorige keer hebben we afgesproken om a.s. woensdag 17 april
een crea-avond te houden. Omdat niet iedereen er was, even dit bericht. We beginnen om 20.00 uur omdat
we om 19.30 uur eerst naar de vesper gaan. We gaan kaarten maken. Wilt u denken aan schaartjes etc.?
Wie liever haakt of breit kan dit natuurlijk ook doen. Tevens wil Heleen weer lapjes en kant en klare dekens
in ontvangst nemen. We hopen jullie allemaal weer te zien.
Terug in de Tijd. Op zondagmiddag 19 mei om 17.00 uur is er in deze kerk weer een Terug in deTijddienst.
Dit is een zang uur waarin de oude psalmen en gezangen en liederen van Joh. de Heer worden gezongen.
Heet thema is deze keer: Lof zij de Heer. Ds. J. Maasland spreekt de verbindende teksten en de heer Joop
de Vries bespeelt het orgel. U kunt liederen die betrekking hebben op dit thema aanvragen tot uiterlijk 3 mei.
U kunt dit doen bij: Henk Buis 354.40.12, Riny Pronk 350.31.22 en Gré v.d. Berg 354.32.31.
Gezocht. Ben je 17 jaar of ouder? Lijkt het je leuk om wat te doen tijdens de kerkdienst? Kom bij ons
collectanten-team! Eén keer in de paar weken en af en toe in de middagdienst collecteren. Meer info bij Rob
en Richard via het emailadres: rdz_67@hotmail.com.
Jom Hasjoa. De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert op 28 april om 16.00 uur de jaarlijkse
herdenking van de omgebrachte joden in WO-II in de Kloosterkerk. Sprekers zullen zijn de heer Hein
Griffioen en mevrouw Corien Glaudemans. Muzikale medewerking is er van chazan Ken Gould en het
ensemble Eloquentia. Het thema van deze herdenking is “Vasthouden aan de boom van het leven”.
Na afloop worden er bloemen gelegd bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.
Bijou-beurs. Hartelijk dank voor alle ingeleverde sieraden die we zaterdag 11 mei op de Bijou-beurs gaan
verkopen. We maken echter ook nieuwe sieraden! Wilt u ons daarmee helpen? Op één of meer maandagmiddagen 15 april, 22 april (2e Paasdag) 29 april en 6 mei bent u van harte welkom vanaf 14.00 uur in het
atelier van Janneke Wolting, Stevinstraat 66. Vele handen maken licht werk!
Wijkvereniging De Vonk houdt op dinsdag 14 mei om 20.00 uur haar jaarlijkse Ledenvergadering.
U bent van harte welkom deze bij te wonen.
Residentie pauzedienst. Deze is a.s. dinsdag om 12.30 uur in de Waalse Kerk aan het Noordeinde.
Sprekers zijn de heer dr. E.E.W. Bruin van de CU en ds. J.H. van ’t Hoff, Ned. Gereformeerd.
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

15 april
16 april
17 april
17 april
17 april
17 april
18 april
19 april

om 19.30 uur: Vesper in de Bethelkerk
om 19.30 uur Vesper in de Bethelkerk
om 19.30 uur: Vesper in de Bethelkerk
om 20.00 uur: Crea-avond in de Nieuwe Vonk
om 20.00 uur: Moderamen in de Bethelkerk
om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
om 19.30 uur: Vesper in de Bethelkerk
om 19.30 uur: Avondmaalsviering in de Bethelkerk

Kerkdiensten: Vrijdag 19 april om 19.30 uur: ds. J. Maasland, Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal
Zondag 21 april om 10.00 uur: ds. J. Maasland, Paasfeest

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: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

