Zondag 28 maart 2021 – Palmpasen
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Aafke Oosterveen
Lezing van de geboden: Lieke Kolk en Ninte Broer
Schriftlezing: Tessa Zuurmond en Merel v.d. Geest
Gebeden: Ella Gülker en Teco Broer
Gitaar: Louise de Zeeuw
Zang: Jacintha Swieb, Louise de Zeeuw en Maarten Pronk
Oppas: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via de website en kerkradio.
U kunt de dienst ook op een later tijdstip terug zien en beluisteren. Dat laatste is aan te bevelen wanneer
rechtstreeks kijken storingen in beeld of geluid oplevert.
Bij de dienst. Vandaag is het Palmpasen. We lezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Lucas
19. Deze gezinsdienst is speciaal gemaakt voor de kinderen uit de kerk. Ninte, Jalou, Teco en
Annemarie Broer hebben meegedacht in de voorbereidingen. Zij gaan vandaag als gezin ook twee
liederen zingen. Spannend hoor. Maar ook heel mooi. En gistermiddag hebben heel veel kinderen
geholpen bij het versieren van de kerk. Vanmorgen is er geen kindernevendienst omdat we de hulp van
alle kinderen goed kunnen gebruiken tijdens de preek. We zien uit naar een goede dienst voor
iedereen.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Lied Hh 190: “Juich Hosanna”
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Hh 340: “Hij is de rots”
Tien geboden
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 19 : 29 – 40
Verkondiging

Lied Hh 195 : Palmpasen”
Lied na de verkondiging Hh 202 “Uw genade is
mij genoeg”
Gebeden
Collecteaankondiging
Lied 416
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
C. v.d. Boon-Kleijn, Bosch en Duin afd. Branding en naar mevrouw M.J.E. Eikenaar-Buskop.
Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Quina
Care, medische zorg in het Amazonegebied”.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is voor het Wijkwerk.
Tijdens en na de dienst kan collectegeld op drie manieren worden gegeven:
.Via de app “Appostel” (eenmalig downloaden en gegevens invullen);
.Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte;
.Overmaken via bankrekeningnummer NL36RABO 037 372 86 70
Ook de giften voor de Zending (bussen bij uitgang) kunnen via de app/website worden overgemaakt
-In maart is de uitgangscollecte (bussen) voor “Algerije, theologische opleiding in Algerije”.

Kerkbezoek: 30 mensen welkom. Ook de komende week zijn er weer 30 bezoekers welkom bij de
vespers en kerkdiensten. Dit aantal is exclusief de medewerkers die nodig zijn om de kerkdienst te
organiseren. Denk aan de kerkenraadsleden, musici, kosters en coördinatoren. U kunt zich dus, net als
in het najaar, weer aanmelden om aanwezig te zijn bij een kerkdienst. We heten u graag van harte
welkom!
Aanmelden (en afmelden) voor de kerkdienst kan via www.bethelkerkscheveningen.nl/aanmelden. U
kunt ook bellen naar Jolanda de Boer, 3.55.72.41, bij voorkeur op dinsdag- en vrijdagmorgen van 10.00
– 12.00 uur. Wanneer het aantal beschikbare plaatsen volgeboekt is, komt u op een wachtlist te staan.
U kunt dus ook blijven reserveren wanneer er al 30 plaatsen bezet zijn. U krijgt dan bericht wanneer er
afmeldingen zijn en u krijgt voorrang bij een volgende zondag. Ook is er weer oppas en
kindernevendienst. Ook de jongste generatie zien we graag weer terug in de kerk.
Bij het bezoeken van de kerk. We zijn blij dat we weer gemeenteleden kunnen verwelkomen in de
kerk. En van gemeenteleden horen we dat het fijn is om er weer te zijn. Met elkaar proberen we ons zo
goed mogelijk aan de richtlijnen te houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om bij het lopen in de kerk
altijd een mondkapje te dragen en voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Tijdens de dienst blijven
we op de plaats die is aangewezen. En na de dienst, hoe ongezellig het ook is, gaan we weer naar huis
zonder “samenscholingen”. Let vooral ook op de aanwijzingen die de coördinatoren geven.
Een bijzondere week. De Stille Week is een bijzondere week in het kerkelijk jaar. We staan stil bij het
lijden en sterven van Jezus en komen tegelijk steeds dichter bij Pasen. Dit jaar sluiten we in de vespers
en kerkdiensten aan bij het evangelie van Lucas. De gedeelten die we lezen passen ook bij de
kunstwerken van Marc Mulders in de kerk. Woensdag, donderdag en zaterdag zijn er vespers.
Op Goede Vrijdag vieren we het avondmaal. Alle diensten beginnen om 19.30 uur.
Open Kerk. Voor in de kerk hangt kunst. De schilderijen komen uit de privécollectie van de bekende
kunstenaar Marc Mulders. Hij heeft speciaal voor de veertigdagentijd een aantal werken geselecteerd
die wij mogen lenen. In de Stille Week zal in de vespers en diensten steeds worden aangehaakt bij één
van deze werken. Ook is de kerk enkele dagen geopend voor een moment van rust en bezinning in de
kerk. U kunt dan ook extra uitleg lezen over de betekenis van de schilderijen. Loop gerust eens binnen.
In verband met de corona-maatregelen is registratie bij binnenkomst van de kerk nodig. Daarnaast
vragen we u om een mondkapje te dragen in de kerk. De kerk is geopend op:
Donderdag 1 april van 11.00 – 15.00 uur
Vrijdag
2 april van 11.00 – 15.00 uur
Zaterdag 3 april van 11.00 – 15.00 uur
Viering avondmaal op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag wordt het avondmaal gevierd. Ook dit jaar.
Met een kleine groep gemeenteleden in de kerk en met velen thuis. Vooral aan dat thuis mee vieren
willen we deze keer extra aandacht schenken. Er is daarom voor ieder die daarvoor belangstelling heeft
een pakketje gemaakt met alles wat nodig is voor een thuisviering. Uiteraard gaat het dan om brood en
wijn. Maar er is b.v. ook extra uitleg toegevoegd en er zitten kaartjes in met vragen en inspiratieteksten
waar je voor jezelf of met anderen over na kunt denken rondom het avondmaal. In de kerkdienst
besteden we extra aandacht aan hen die thuis de dienst mee beleven.
Natuurlijk is het vreemd om zelf het brood te breken en de wijn in te schenken. Normaal gesproken
wordt dat voor je gedaan, loop je naar voren en krijg je het aangereikt. Achter de kleine handelingen
die we altijd deden zit vaak ook nog een diepe betekenis. Nu missen we dat. Toch hopen we ook bij
deze thuisviering iets te proeven van de gemeenschap wanneer we in eigen huis het avondmaal mee
vieren. De Goede Vrijdag is een bijzondere dag in het kerkelijk jaar om te gedenken en te vieren. We
hopen dan ook dat velen gebruik maken van het aanbod om een avondmaalpakket thuisbezorgd te
krijgen. Aanmelden kan tot dinsdag 30 maart via: avondmaal@bethelkerkscheveningen.nl of
telefonisch bij Maarten Pronk 350.21.09.
PaasChallenge 2021. “De weg door Jeruzalem” is een avontuurlijk QR-codespel. Je komt al
wandelend langs verschillende QR-codes op kerken in Scheveningen. Welke keuzes maak jij als je
een karakter bent uit de tijd van Jezus? Tijdens het spel beland je midden in het verhaal van Pasen.
Doe corona-proof mee in groepjes van twee personen of met meerdere personen uit één huishouden.
Het startpunt is bij de Oude Kerk. De Challenge zal zo’n anderhalf tot twee uur duren. Je kunt het spel

doen van 29 maart t/m 3 april. Op zaterdag 3 april is er onderweg wat extra’s te beleven! Meld je aan in
een tijdslot via de website: www.paastheater.nl. Via de website krijg je de instructie over het spel.
Zorg voor een smartphone waarmee je een QR-code kunt scannen. Het spel wordt georganiseerd door
verschillende Scheveningse kerken voor alle Scheveningers. Geef het door aan je vrienden of
collega’s. Doe je mee aan de PaasChallenge? Veel plezier!
Afsluiting catechese. In de afgelopen maanden hebben we met de tieners uit de Bethelkerk mooie
gesprekken gevoerd. Eerst samen, in de Nieuwe Vonk, na de lockdown online. De afsluiting van het
seizoen zou op Witte Donderdag plaatsvinden. De verlenging van de lockdown gooit roet in het eten.
Maar we hebben elkaar beloofd dat we later dit jaar dit mooie seizoen op een gezellige manier alsnog
gaan afsluiten.
Online boekje Stille Week voor gezinnen. Deze Palmzondag staat de kerkdienst in het teken van
jong en oud. Om de kinderen te betrekken bij de Stille Week heeft het Bijbelgenootschap een online
formulier.bijbelgenootschap.nl/stiltechallenge?utm_source=bijbel-basics&utm_medium=email.
De download bevat voor iedere dag van de Stille Week een Bijbeltekst om samen te lezen, en
daarnaast een opdracht die helpt om dagelijks even stil te zijn.
Jom Hasjoa herdenking. Deze zal gehouden worden op zondag 11 april om 16.00 uur via een
livestream vanuit de Kloosterkerk in Den Haag. Na afloop worden er bloemen gelegd bij het Joods
Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein in de stad.
Contact pastoraal team. Wanneer u een pastoraal bezoek wilt aanvragen of iets wilt delen of
bespreken, neem dan contact op met de predikant of via de pastorale telefoon met Engeline de Best
tel: 06-825.75.725, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.
Online diensten Bethelkerk komende week
Woensdag 31 maart om 19.30 uur: Vesper Grote Woensdag, ds. Gerco Lock
m.m.v. Marcel van Duyvenvoorde, mezzosopraan Emma Brown en fluitiste Maryse Kuiper
Donderdag 1 april om 19.30 uur: Vesper Witte Donderdag, ds. Gerco Lock
m.m.v. Marcel van Duyvenvoorde, mezzosopraan Emma Brown en fluitiste Maryse Kuiper
Vrijdag
2 april om 19.30 uur: Avondmaalsdienst Goede Vrijdag, ds. Gerco Lock
m.m.v. Marcel van Duyvenvoorde, Marloes v.d. Geest, Carine Vink en Marjolein de Best
Zaterdag
3 april om 19.30 uur: Vesper Stille Zaterdag, ds. Gerco Lock
m.m.v. Marcel van Duyvenvoorde en fluitist Henny Hup
Zondag
4 april om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Paasfeest
m.m.v. Marcel van Duyvenvoorde, Jan-Willem van Delft en zangers Gospel Boulevard
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, e-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

