Zondag 4 april 2021 – Paasfeest
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde en Jan-Willem van Delft
Ouderling van Dienst: Rien de Jonge
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk
Tienerdienst: Maarten Pronk
Cajon: Juda van Delft
Zang: Jolanda Hol, Jane Loois, Hans Kramer en Annemarie Pronk
Oppas: Alie Kool en Dineke Taal
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.

Sta op! – een morgen ongedacht.
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het is Pasen. Het licht breekt door. De Heer is waarlijk opgestaan. Daarom wordt vanmorgen een
nieuwe paaskaars de kerk binnengedragen en ontstoken. We lezen het paasevangelie naar Lucas.
En zangers van Gospel Boulevard zingen prachtige liederen onder begeleiding van Marcel van
Duyvenvoorde, Jan-Willem van Delft en Juda van Delft.
We kunnen deze zondag ook nog genieten van de kunst van Marc Mulders in de kerk.
Orde van Dienst
Ontsteken van de Paaskaars
Lied 624 : 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 150-a: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied van verootmoediging “All we ask”
Leefregel
Lied 637 : 1 t/m 4
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Lucas 24 : 1 – 12
Kindermoment

Kinderlied “Wij vieren feest omdat Jezus leeft”
Kinderen/tieners mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Lied “Happy days”
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied: “U zij de glorie”
Zegen
Lied: Hallelujah”

Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen wij het Paasverhaal “Maria ontmoet Jezus”, Joh. 20.
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
N. Graaf, Vissershavenstraat 105, 2583 DG en naar de dames J.A. en E.C. Beuker. Contactpersoon
voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

Collectes. De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. “Voedselbank Scheveningen”.
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 april is de uitgangscollecte (bussen) voor “Indonesië, met name Zuid-Sumatra, waar de kerk het
werk en de positie van boeren versterkt”.
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.
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. 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. A.s. zondag 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. De Haagse Gemeenschap van Kerken houdt de jaarlijkse herdenking van de
6 miljoen joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog op zondag 11 april om 16.00 uur via een
livestream vanuit de Kloosterkerk in Den Haag. Medewerking wordt verleend door spreker Emile
Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum in Amsterdam, 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 in de stad. U kunt overigens tussen 9 en 11 april ook
zélf daar een bloem neerleggen. Het kan zijn dat er tegen die tijd fysiek bezoek in de Kloosterkerk
mogelijk is, maar 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 diensten Bethelkerk komende week
Zondag 11 april om 10.00 uur: ds. E. Gruteke-Vissia, Zeewolde
17.00 uur: digitale Dienst aan Zee
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

