Zondag 8 maart 2020 - 2e zondag Veertigdagentijd
Voorganger: ds. A. van der Dussen
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Rien de Jonge
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Ria ter Horst en Lisette Vervoorn
Oppasdienst: Jolanda v.d. Berg en Margriet den Dekker
Begroetingscommissie: Ineke Julien, Tineke Kluppel, Alie Kool en Bep Liborang
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 Hh 667 : 1 “Wees stil”
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 84 : 1 en 2
Kyriëgebed
Lied 869 : 1
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste lezing: Genesis 6 : 5 - 8
Moment met de kinderen (Anita)
Kinderlied “Hij klimt met je mee”

De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing: Johannes 1: 1-9 en 29-30
Lied 409
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied Hh 168 : 1, 2 en 3
Gebeden
Collectes
Psalm 33 : 7 en 8
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. Quina Care, een Nederlandse
stichting die de medische zorg in Zuid-Amerika (het Amazone-regenwoud) wil verbeteren. 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”.
Kindernevendienst. Wij volgen met de kinderen het Paasproject van het NBG. Voor in de kerk staat een
berg die Jezus en zijn leerlingen beklimmen onderweg naar Pasen en we vertellen over “Laat zien wie je
echt bent”, Matth. 5 : 13 – 16. Ook zingen we als kinderlied het paasprojectlied “Hij klimt met je mee”.
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 M.J.F. Plugge-de Man en naar
mevrouw G. Groen-Vrolijk. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl
Dienst aan Zee. Vanavond 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 op de beide orgels.

Bethelkring. Op dinsdag 10 maart om 20.00 uur komt de Bethelkring bijeen ten huize van Jaap en Jolanda
de Boer, Jurriaan Kokstraat 173.
Afscheid ds. Nel van Dorp. In de kerkdienst van zondag 15 maart nemen we – alvast – afscheid van
ds. Nel van Dorp. Nel heeft in de Bethelkerkgemeente sinds 1 september jl. als tijdelijk predikant gefungeerd
voor 2 dagen in de week. Door de komst van ds. Gerco Lock zal de aanstelling van ds. Nel van Dorp
op 1 april eindigen en is Nel weer beschikbaar voor een volgende gemeente. Nel gaat a.s. zondag voor het
laatst voor in de Bethelkerk in de hoedanigheid van tijdelijk predikant. In de kerkdienst zal daar aandacht aan
besteed worden. We danken Nel hartelijk voor de wijze waarop ze invulling heeft gegeven aan haar taak in
onze gemeente.
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.
Bevestiging ambtsdrager. In de kerkdienst van zondag 15 maart a.s. zal Rien de Jonge worden
herbevestigd als ouderling.
“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 muzikale 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 ook samenzang met de gemeente opgenomen, zoals we gewend zijn bij de
uitvoering van de Marcus Passie. Wij hopen dat wij als gemeente dit oratorium met elkaar kunnen delen.
Crea. Woensdag 25 maart is er weer een crea avond. Deze keer gaan we een lentestukje maken. Anneke
gaat ons hiermee helpen. Zij zorgt voor de bloemen enz., daarom moeten we tijdig weten hoeveel dames
mee doen. De kosten zijn voor iedere deelnemer € 10,-. Zelf graag meenemen een schaaltje of bakje, een
tang en mesje. Als u zich aan wilt melden dan kan dat bij Riny Pronk, telefoon: 350.31.22.
Agenda
Dinsdag
Donderdag

10 maart om 20.00 uur: Bethelkring aan de Jurriaan Kokstraat 173
12 maart om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk

Kerkdienst:
Zondag 15 maart om 10.00 uur: mevrouw ds. N.L. van Dorp, herbevestiging ouderling

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

