Zondag 2 mei 2021 – Zondag “Cantate”
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Lia Knoester
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Lizzy Oosterveen
Tienerdienst: Henk Schaap
Zang: Frank-Jan Pronk, Annelies van Duyvenvoorde en Jacintha Swieb
Oppas: Heleen Buis en Dicky Batenburg
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. De komende periode zullen we uit de bijbel lezen over de profeet Elisa.
Elisa is de opvolger van Elia. Hij profeteert in een onrustige tijd. Er woedt oorlog tussen de volken,
maar ook tussen Jeruzalem en Samaria. Er is honger en armoede. Elisa spreekt de elite aan op hun
gedrag en helpt de mensen om hem heen. We beginnen vandaag met het verhaal uit 1 Koningen
19 :19 - 21 over de roeping van Elisa door Elia.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 139: 1 PsalmProject
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 139: 9/14 PsalmProject
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied 912: 1 en 2
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: 1 Koningen 19: 19 – 21
Kindermoment
Kinderlied Hh 503: “God kent jou”
Kinderen/tieners mogen naar de nevendienst

Tweede lezing: Lucas 9: 57 – 62
Lied 361: 1, 4 en 5
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied 840
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied Hh 386: 1,2,5 “Wil je opstaan”
Zegen

Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen de kinderen wij over “Gratis eten en drinken”, Jesaja 55.
Tienerdienst. Er is vanmorgen weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de familie
J. Bal-Schaap en naar de familie M. Groen-Buitelaar. 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. het KIAproject dat “kansarme jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria” ondersteunt. De tweede collecte is
voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is bestemd 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 mei is de uitgangscollecte (bussen) voor het project in Slowakije: “Hart voor de Roma”.
Den Haag Herdenkt 4 mei. De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert ook dit jaar weer een
herdenking van de vele slachtoffers in de Tweede Werelddoorlog. Deze keer door een stads brede
herdenking gestreamd vanuit de Grote Kerk. Medewerking zal er zijn van enkele bijzondere gasten en
er zal prachtige muziek klinken. Van tevoren zijn jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gebracht
over oorlog en vrede en zijn ouderen geïnterviewd over hun ervaringen in oorlogstijd. Het zijn verhalen
om stil van te worden en verhalen die om reflectie vragen.
Volg de live stream op 4 mei van 18.30 uur tot 19.30 uur via: www.huisvoordestad-denhaag.nl.
Dienst aan Zee. Zondag 9 mei is er om 17.00 uur weer een Digitale Dienst aan zee vanuit de
Bethelkerk, die in het teken staat van de lente en de 4e en 5e mei. Alle instrumenten van het afgelopen
seizoen zullen weer te horen zijn, zoals de harp, viool, trompetten, hobo en het carillon. Ook The Martin
Mans Formation zult u kunnen beluisteren.
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.
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 9 mei om 10.00 uur: Mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, Schiedam
17.00 uur: Dienst aan Zee, Digitaal

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

