Zondag 22 maart 2020 - 4e zondag Veertigdagentijd
*Dienst van bevestiging en intrede van ds. Gerco Lock*
Voorgangers: ds. Jan Maasland en ds. Gerco Lock
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Jacintha Swieb
Ouderling van dienst: Jacintha Swieb
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. Op onze website, www.bethelkerkscheveningen.nl, vindt u info over onze kerk.
Orde van Dienst
Woord van welkom
Intochtslied: Psalm 134
Stil gebed
Bemoediging en groet
Samenzang: Lied 976
Opdracht
Gelofte
Gebed
Samenzang: Lied 362
Verbintenis
Aanvaarding en verwelkoming
Samenzang: Lied Hh 395

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 19
Muziekstuk op de vleugel, Marcel
Verkondiging
Meditatief muziekspel
Samenzang: Lied 531
Dankgebed en voorbeden
Welkomstwoorden wijkgemeente Bethelkerk
Lied “Thuis” door Jacintha en Marcel
Collectes
Samenzang: Lied 425
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 Diaconaat en wel t.b.v. KIA: vakanties met aandacht.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde rondgang is voor het Wijkwerk.
De opbrengst van de bussen bij de trap is in maart bestemd voor “Medische zorg op Java”.
Bevestiging en intrede ds. Gerco Lock. De dienst van bevestiging en intrede op zondag 22 maart krijgt op
een heel andere manier vorm dan vooraf gedacht. De maatregelen ten gevolge van het Coronavirus gooien
roet in het eten. De kerkdienst heeft daarom een besloten karakter en is daarom niet toegankelijk voor
belangstellenden. We nodigen u en jou uit om via de website (www.bethelkerkscheveningen.nl) of via de
kerkradio de dienst mee te vieren. Een kleine afvaardiging van de kerkenraad is, met de technici en de kosters,
aanwezig bij de kerkdienst. We wensen ds. Lock en ds. Maasland, maar ook iedereen die de dienst meeviert,
een goede en gezegende dienst.
Welkom familie Lock. Vanaf zondag 22 maart is ds. Gerco Lock verbonden aan de Protestantse Gemeente
te Scheveningen, wijkgemeente Bethelkerk. Gerco is dus vanaf zondag onze wijkpredikant!
Als wijkgemeente wensen we Gerco een goede tijd toe in ons midden en bidden we hem Gods zegen toe bij
het uitvoeren van zijn ambt, maar ook voor hem persoonlijk. Daarnaast wensen we het gezin Lock, Adriana,
Gerco en Vesper, een fijne en mooie tijd op Scheveningen!

Dank! De kerkenraad is veel dank verschuldigd aan iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet
voor het vervullen van de vacature en voor het voorbereiden van de komst van onze nieuwe predikant. Velen
hebben het beroepingswerk gedragen: niet alleen door mee te denken en suggesties te doen; door formele
zaken te regelen of door aanwezig te zijn bij gemeentebijeenkomsten; door een berichtje naar Uitwijk te sturen
of een kaartje met boodschap voor de kennismakingsbijeenkomst te schrijven; door praktische zaken voor de
huisvesting of voor de verhuizing te regelen, maar ook door betrokkenheid te tonen en het beroepingswerk op
te nemen in het gebed. Dankzij de inzet van zovelen kon de vacature snel en passend worden ingevuld. Dank
daarvoor! Bovenal danken we onze Hemelse Vader voor de leiding en steun die we hebben mogen ervaren
in dit proces. Moge Hij predikant en gemeente zegenen in deze nieuwe fase.
Afscheid ds. Nel van Dorp. Helaas hebben we, door het vervallen van de kerkdienst van afgelopen zondag,
nog geen afscheid kunnen nemen van ds. Nel van Dorp. De komende week is haar laatste werkweek in de
Bethelkerk: op 1 april wordt haar aanstelling als tijdelijk predikant beëindigd. We danken Nel hartelijk voor de
wijze waarop ze invulling heeft gegeven aan haar taak en wensen haar Gods zegen toe, zowel persoonlijk als
bij het werk als predikant op weer een volgende werkplek.
Voor de kinderen. Omdat we elkaar de komende zondagen niet kunnen zien in de kerk, hebben de makers
van Bijbel Basics (de methode die we gebruiken in de Bethelkerk) het materiaal zo aangepast dat het thuis
gebruikt kan worden. Zo kunnen ouders en kinderen samen toeleven naar Pasen. Dit materiaal is gratis
beschikbaar als download. Klik op: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/129 en kies dan Bijbel
Basics voor thuis. Het onderwerp van deze zondag is “Het Onze Vader”.
Uitzendingen kerkdiensten en avondgebed. In samenspraak met de Algemene Kerkenraad hebben de
wijkgemeenten Nieuwe Badkapel, Prinses Julianakerk en Bethelkerk afgesproken dat ze tijdens de periode
dat de kerkgebouwen gesloten blijven, bij toerbeurt op zondagmorgen een kerkdienst uitzenden. Op zondag
22 maart start de Bethelkerk om 14.30 uur met de uitzending van de dienst van bevestiging en intrede van ds.
Gerco Lock. Vanaf 29 maart vinden die uitzendingen steeds om 10.00 uur plaats. De diensten hebben een
besloten karakter: u kunt dus meekijken en meeluisteren, maar u kunt de kerkdienst niet bezoeken. De
diensten worden via de websites van de 3 kerken en via de kerkradio uitgezonden. Naast de zondagse dienst
is er elke week op dinsdag om 19.00 uur een kindermoment en op donderdag om 21.00 uur een dagsluiting,
ook via de website en de kerkradio. Voor de komende week ziet dat er als volgt uit:
. zondag
22 maart om 14.30 uur: Kerkdienst vanuit de Bethelkerk met ds. Lock
. dinsdag
24 maart om 19.00 uur: Kindermoment vanuit de Prinses Julianakerk/Ons Centrum
. donderdag 26 maart om 21.00 uur: Dagsluiting/avondgebed vanuit de N. Badkapel met ds. Van der Leest
Contact. Door de maatregelen ten gevolge van het Coronavirus realiseren we ons dat voor veel
gemeenteleden het aantal sociale contacten beperkt is. Het pastorale team, de diakenen en een aantal
vrijwilligers probeert deze week met de alleroudste gemeenteleden contact te leggen. Dat gebeurt schriftelijk,
want persoonlijk contact wordt door de overheid afgeraden. Heeft u behoefte aan contact: bel met de pastorale
telefoon: 06-82.57.57.25 of mail: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.
Coronavirus. Alle activiteiten in en rond de Bethelkerk zijn komen te vervallen totdat de situatie weer veilig is.
De ontwikkelingen gaan snel en wijzigen van dag tot dag. Via de website, deze nieuwsbrief en de kerkbode
houden we u op de hoogte. We wensen en bidden iedereen veel kracht en sterkte toe in deze spannende tijd.

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, email: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Kerkelijk werker: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, tel. 010-426.52.88,
email: avmansum@kpnmail.nl.
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

