Zondag 25 april 2021 – Zondag “Jubilate”
Voorganger: prop. Geerco Deij, Amsterdam
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Jacintha Swieb
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Kindernevendienst: Aafke Oosterveen en Erny Grootveld
Zang: Carine Vink, Suki Kim en Maarten Pronk
Oppas: Hanny Pronk en Kitty Grootveld
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 Geerco Deij onze voorganger. Het is voor de derde keer dat hij als predikant
in opleiding in onze gemeente de dienst leidt. Deze morgen lezen we Lucas 24 : 36 – 49. Nadat Jezus
met twee leerlingen is opgetrokken op de weg naar Emmaüs, verschijnt hij plotseling ook in het midden
van de discipelen in Jeruzalem.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 30 : 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied “Amazing Grace”
Leefregels
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Lucas 24 : 36 – 49
Kindermoment
Kinderlied 8-b ”Zie de zon, zie de maan”

De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied Hh 728 “Jezus leeft in eeuwigheid”
Gebeden
Collecte-aankondiging
Slotlied 939
Gebed om zegen

Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen wij over “Een koning die vrede brengt”, Jesaja 11.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de familie
S. Jongejan-den Heijer en naar de familie P. de Graaf-Vrolijk. Contactpersoon voor de bloemengroet is
Ilse de Niet, e-mail: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. het “Haags
Straatpastoraat“. 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”.

Nabespreking dienst. Na deze dienst is er een nabespreking. Zo kan Geerco horen hoe de dienst
ervaren is en of de boodschap goed is overgekomen. De bespreking zal ongeveer een half uur
duren en aansluiten aan de dienst die plaatsvindt in de kerk. Uiteraard met inachtneming van de
corona-maatregelen. Wilt u meedoen met deze bespreking – wat erg op prijs wordt gesteld – u
kunt straks gewoon aanschuiven.
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, e-mail: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.

Online dienst Bethelkerk
Zondag 2 mei om 10.00 uur: ds. Gerco Lock

Mededelingen voor a.s. zondag kunt u tot vrijdagmiddag 12.00 uur mailen naar: lizzy_oosterveen @
hotmail.com.
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