Zondag 11 april 2021 – Beloken Pasen
Voorganger: ds. Elsbeth Gruteke-Vissia, Zeewolde
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Ria ter Horst
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Annemarie Broer en Anita de Zeeuw
Zang: Louise de Zeeuw, Jacintha Swieb, Frank-Jan Pronk en Maarten Pronk
Oppas: Charlotte van Wijk, Carin Bal en Kim de Niet
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.
Er zijn weinig zondagen waar zoveel namen voor bestaan als de eerste zondag na Pasen.
In Nederland is de meest gebruikte naam “Beloken Pasen”. Beloken is het voltooid deelwoord van
beluiken, het tegenovergestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten. Wat wordt afgesloten is de
paasweek. Deze zondag wordt ook wel de “Octaafdag van Pasen” genoemd. Het is de achtste dag van
Pasen, we vieren Pasen op verhoogde toon. In de Rooms Katholieke traditie wordt deze zondag ook de
“Barmhartigheidszondag” genoemd en in de Orthodoxe kerk kent men de naam “Thomaszondag”.
In Duitsland wordt deze zondag “witte zondag” genoemd of zondag Dominica in albis, zondag in witte
kleren. En dan heeft deze zondag natuurlijk ook nog een naam in het Latijn: “Quasimodo-zondag” naar
de beginwoorden van 1 Petrus 2 : 2 : Quasi modo geniti infantes”, Halleluja, weest begerig als
pasgeboren kinderen naar de loutere, geestelijke melk, Halleluja. Hoe het ook zij... welkom in de kerk
en welkom aan ieder die thuis meeviert. Hier is het elke zondag Pasen!
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 111 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 111 : 3 en 4
Inleiding - Verootmoediging
Lezing van Psalm 25 : 4 en 12
Gebed om vergeving en vernieuwing
Lied 936
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: 1 Koningen 19 : 9 – 18

Kinderlied Hh 207 “Weet je dat de lente komt?”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing: Marcus 9 : 2 – 10
Verkondiging
Meditatieve muziek
Lied Opwekking 129 “Ruach”
Gebeden
Collecte-aankondiging - Muziek
Slotlied 425
Zegen

Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen wij over “De roeping van Jesaja”, Jesaja 6.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de heren W.
Tieman en R. Frank en naar mevrouw M. Taal-Pronk. 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. “Versterk
de Kerk in het Midden-Oosten. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde
collecte is bestemd voor het Onderhoud van de Bethelkerk.

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 april is de uitgangscollecte (bussen) voor “Indonesië, met name Zuid-Sumatra, waar de kerk het
werk en de positie van boeren versterkt”.
Paaskaars. Vorige week is een nieuwe paaskaars de kerk binnengedragen. Voor de oude paaskaars
zoeken we ieder jaar een goede bestemming bij gemeenteleden. De paaskaars van 2020-2021 gaat
naar Riet en Nico Pronk als dank voor hun jarenlange inzet als hulpkosters.
Dienst in Uitvoering. Aanstaande zondag is er weer een Dienst in Uitvoering. Deze keer lezen we het
verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24. Het wordt een bijzondere dienst waarin het Bijbelverhaal
op muzikale wijze terugkomt in de verkondiging. Monique Harteveld gaat namelijk een deel van de
preek op muziek zetten en vertolken in liedteksten. Zo maken we samen met de Emmaüsgangers een
muzikale wandeling mee.
Kerkbezoek: 30 mensen welkom. Er weer 30 bezoekers welkom bij de kerkdiensten. Dit aantal is
exclusief de medewerkers die nodig zijn om de kerkdienst te organiseren. 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.
Bij het bezoeken van de kerk. 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.
Dienst aan Zee. Vanmiddag is er om 17.00 uur weer een digitale Dienst aan Zee. Ds. J. Staat uit
Andijk spreekt vanaf de Scheveningen 236 en de reddingboot over uitdrukkingen die verband houden
met de visserij. Muzikale medewerking wordt verleend door harpiste Anke Bottema en twee van haar
leerlingen en het “Oeral Kozakkenkoor” o.l.v. Gregor Bak.
Jom Hasjoa herdenking. Vanmiddag is de herdenking van de 6 miljoen joodse slachtoffers in de
Tweede Wereldoorlog om 16.00 uur via een livestream vanuit de Kloosterkerk in Den Haag. Met
medewerking van Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum, en chazan Ken Gould.
Het thema is “Terugkijkend de toekomst in”. Na afloop worden er bloemen gelegd bij het Joods
Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein. Het kan zijn dat er tegen die tijd fysiek bezoek in de
Kloosterkerk mogelijk is, kijkt u daarvoor dan eerst even bij: http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/.
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 dienst Bethelkerk
Zondag 18 april om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Dienst in Uitvoering
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

