Zondag 1 maart 2020 - 1e zondag Veertigdagentijd
Voorganger: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem
Organist: Arie Kraaijeveld
Ouderling van dienst: Tine Schipper
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Anita de Zeeuw - Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppasdienst: Kim de Niet en Louise de Zeeuw
Begroetingscommissie: Leny Buijs, Gerrit en Riny Pronk en Jan en Adrie v.d. Zwan
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.
Op onze website, www.bethelkerkscheveningen.nl, vindt u info over onze kerk.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 91 : 1, 2 en 7
Stil gebed, bemoediging en groet
Verootmoediging
Lied Hh 286 “Vader vol van vrees”
Woord van vergeving
Psalm 103 : 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Deuteronomium 5 : 6 – 21
Lied 313 : 1, 3 en 4
Moment met de kinderen

Kinderlied Hh 625 “Zingen maakt blij”
Kinderen/tieners mogen naar de nevendiensten
Tweede lezing: Lucas 4 : 1 - 13
Lied 536 : 1 t/m 4
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 538 : 1 t/m 4
Gebeden
Collectes
Slotlied 418 : 1 t/m 4
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 Ouderenpastoraat Scheveningen. De tweede collecte is
voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is de voorjaarscollecte voor de Zending:
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegengestelde trend
zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als
India, Nepal, en de Filippijnen. De meeste van hen zijn ongeletterd. Tegelijk willen ze graag meer leren over
de bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan
voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe
moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw gaven in deze collecte.
De opbrengst van de bussen bij de trap is in maart bestemd voor “Medische zorg op Java”.
Kindernevendienst 1. De kinderen mogen bij het kinderlied weer de vrolijke muziekinstrumentjes
gebruiken. Wij volgen met de kinderen het Paasproject van het NBG: voorin de kerk komt een berg te staan
die Jezus en zijn leerlingen beklimmen onderweg naar Pasen en vertellen over “Het echte geluk”, Matth. 5.
*Kindernevendienst 2. In verband met een feestelijke gebeurtenis voor onze Bethelkerk- gemeente eind
maart, zouden wij het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen van de kindernevendienst volgende week
zondag 8 maart mee naar beneden willen gaan!*
Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 17 jaar.

Koffiedrinken. Na de dienst kunt u een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er limonade.
Bloemengroet. Er gaat een bloemengroet namens ons allen naar mevrouw C. Taal en naar de heer C. de
Jong. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet.
Dienst aan Zee. A.s. zondag is er weer een Dienst aan Zee in deze kerk. I.v.m. de City-Pier-City Loop
begint deze dienst om 19.00 uur. Medewerking in deze avonddienst verlenen ds. J. Visser uit Amsterdam,
de Martin Mans Formatie o.l.v. Martin Mans en Sander van Marion.
Voorbereiding komst ds. Gerco Lock. Denkt u aan de bijdrage voor het welkomstboek voor onze nieuwe
predikant? Veel bladen zijn al meegenomen door de gemeenteleden om in te vullen, maar er zijn er nog niet
zo heel veel ingeleverd. Misschien wel omdat u er extra veel werk van maakt! Lege bladen en de
inleverdoos vindt u in de hal van de kerk.
Ouderensoos. A.s. donderdag is er weer soos om 14.00 uur in de Nieuwe Vonk.
“Tot leven geroepen”. De Bethelkerk heeft de traditie om op Palmzondag de Marcus Passie van Hans
Boelee uit te voeren. Om ook de kinderen te betrekken bij de viering op Palmzondag is besloten om de
Marcus Passie voortaan niet meer elk jaar uit te voeren, maar om het jaar. Dat betekent dat een begin wordt
gemaakt met een nieuwe traditie, met Marcel van Duyvenvoorde als aanjager. Zo wordt op vrijdag 3 april om
20.00 uur in de Bethelkerk het oratorium “Tot leven geroepen” uitgevoerd. Leidraad voor dit muziekstuk is
het Johannes evangelie, dat op muziek is gezet door André van Vliet en voor het eerst werd uitgevoerd in
2017. De teksten zij van Henriëtte Maaijen. De muz. begeleiding wordt verzorgd door het Kerkkoor Scheveningen, het Leidschendams Kerkkoor en een project-orkest. De soli worden gezongen door de tenor Pieter
Jaap Idema. Het orgel wordt bespeeld door Arie Kraaijeveld. De begeleidende teksten die de luisteraars
door het verhaal leiden worden gesproken door onze nieuwe wijkpredikant ds. Gerco Lock. Tijdens de
uitvoering is er ook samenzang. Wij hopen dat wij als gemeente dit oratorium met elkaar kunnen delen.
Breien vanuit de Bethelkerk. Afgelopen zomer moesten wij als crea op zoek naar een nieuw doel om voor
te breien. Wij hadden al heel veel wollen dekens gebreid en gehaakt voor een project in Oost-Europa, maar
dit stopte. Zo kwamen we in contact met WoolforWarmth en zijn de crea dames weer enthousiast verder
gaan breien, nu vooral sjaals, mutsen, wanten en b.v. kindersokjes. In december hebben we al veel weg
kunnen brengen en zijn er door de Soepbus en het Straatpastoraat aan een grote groep dak- en thuislozen
warme sjaals en mutsen uitgedeeld. Het streven is om zo alle daklozen een klein beetje warmte te geven.
Nog steeds wordt er door de dames onverminderd thuis gebreid. Indien meer gemeenteleden willen breien
voor dit goede doel: u kunt voor informatie terecht bij het crea team. Via de Nieuwsbrief zullen we laten
weten wanneer we weer een zending vanuit onze gemeente gaan wegbrengen.
De volgende crea is op woensdag 4 maart. Er wordt gebreid en er kunnen kaarten worden gemaakt.
Concert. Het Vocaal Ensemble Capella Vacalis voert vanmiddag om 15.00 uur in de Antonius Abt “Mijn ziel
is geschokt” uit, een meditatief veertigdagentijd concert. Capella Vacalis heeft een programma van ongeveer
een uur samengesteld dat helemaal past in de periode van inkeer en bezinning in de vastentijd.
Uitgangspunt zijn een zestal evangelieverhalen die een belangrijke rol spelen in de vastentijd. De meditaties
worden afgewisseld met prachtige Gregoriaanse en meerstemmige polyfone zang. De kerk is open vanaf
14.30 uur. Na afloop van het concert is er gelegenheid om een glaasje fris te drinken en met elkaar na te
praten. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Agenda
Donderdag
Donderdag

5 maart om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
5 maart om 14.00 uur: Ouderensoos in de Nieuwe Vonk

Kerkdiensten:

Zondag

8 maart om 10.00 uur: ds. A. van der Dussen
19.00 uur: ds. J. Visser, Amsterdam, Dienst aan Zee

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen @ hotmail.com.
____________________________________________________________________________________
Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk : www.bethelkerkscheveningen.nl
Kerkelijk werker: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, 010-426.52.88,
email: avmansum@kpnmail.nl. Tijdelijk predikant: mevrouw ds. N.L. van Dorp,
070-380.57.56, email: n.vandorp@protestantsekerk.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

