Zondag 10 april 2022 – Palmpasen
Voorganger: ds. G.C. Lock
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Ouderling van Dienst: Tine Schipper
Lector: Jan Willem Engelen
Kindernevendienst: Jessica Buis en Anita de Zeeuw
Oppas: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
Zang: Annemarie Pronk en Johan Zuurmond
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Het is vandaag Palmzondag. We lezen uit Marcus 11 vers 1 – 11, over de intocht van
Jezus in Jeruzalem. Een aantal gemeenteleden volgde het afgelopen seizoen de belijdeniscursus. In
deze kerkdienst zal een aantal gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen. Het gaat om: Marije
van Rhee- Zwaan, Jerôme van der Have, Pascal van Rhee, Esther Wakum, Gerzon Wakum en Fleur
Pronk. Pascal zal in deze dienst ook gedoopt worden. We zien uit naar een vreugdevolle dienst voor
hen die het geloof belijden, maar niet minder voor de gehele gemeente.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 108 : 1
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Hh 391 : “Breng ons samen”
Genadeverkondiging en Leefregel
Lied 556 : 1, 2, en 5
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Marcus 11 : 1 – 11
Kindermoment
Projectlied “Ga je met ons mee?”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging

Lied 552
Uitleg bij de openbare belijdenis van het geloof
en doop
Geloofsbelijdenis
Psalm 134 : 3 en Lied 363
Verwelkoming
Lied “Een toekomst vol hoop” - Sela
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 416
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen het verhaal “Jezus sterft”, Lucas 23.
Bloemengroet. De bloemen gaan straks met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw L.C.
Buijs-Guijt en naar mevrouw E. v.d. Harst. 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.
“Charilove” dat o.m. blinde en dove kinderen opvangt in Nigeria. De tweede collecte is voor Pastoraat
en Eredienst en de derde collecte is voor het Wijkwerk 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) kunnen via de app/website
worden overgemaakt. - In april t.b.v. “China, een bijbel voor iedereen”. De kerk in China groeit elk jaar
met 10%. Kerk in Actie ondersteunt deze groei via het Nederlands Bijbelgenootschap met
alfabetiserings-programma’s voor laaggeletterden, bijbels voor de jeugd, toerusting van jeugdleiders én
ouders en met bijbelstudie-boeken voor arme voorgangers.
Diensten in de Stille Week. Deze Stille Week leven we stap voor stap toe naar Pasen. Dat gaat door
de diepte van het lijdensevangelie heen. Vanaf donderdag is er iedere avond om 19.30 uur een vesper
of kerkdienst waarin we een gedeelte uit het evangelie van Marcus lezen. De vespers duren ongeveer
een half uur. Er is mooie muziek, een schriftlezing en een meditatie bij één van de schilderijen van Paul
van Dongen. Op Goede Vrijdag vieren we met elkaar het avondmaal.
Avondmaalsviering thuis. Bij de avondmaalsviering van Goede Vrijdag, 15 april, is het weer mogelijk
is om een tasje aan te vragen met daarin onder andere druivensap, bekertjes, matses, een tafelkleedje
en een kaarsje. Aanmelden voor een het avondmaalspakket kan tot en met maandag 11 april bij
Maarten Pronk via avondmaal@bethelkerkscheveningen.nl of 070-3502109. U kunt dan ook aangeven
of u het tasje wilt ophalen in de kerk of wilt laten bezorgen (dat laatste doen we graag, dus voelt u zich
vooral niet bezwaard).
Paasontbijt. Heeft u zin om op Paasmorgen voorafgaand aan de kerkdienst samen te ontbijten? Op
Eerste Paasdag 17 april is er om 08.30 uur weer een Paasontbijt in de Nieuwe Vonk. U kunt zich tot
uiterlijk 12 april aanmelden bij Heleen Buis, 354.40.12 of bij Hanny Pronk, 06-120.675.50 of via de mail
naar: hanny@mdpronk.nl. Ook ligt er vandaag een intekenlijst op de koffiebar.
“De Nieuwe Passie”. Komende vrijdag en zaterdag is de kerk open voor de expositie van ‘De Nieuwe
Passie’. Een mooie gelegenheid om eens iemand mee te nemen naar de kerk en rond te kijken. De
kerk is open van 14.00 – 17.00 uur.
De begroetingscie start weer! Nu vele kerkelijke activiteiten weer van start gaan willen de leden van
de begroetingscie u voortaan weer hartelijk begroeten als u zondag de Bethelkerk bezoekt. We starten
met Pasen. Naast de mondelinge begroeting reiken we u weer de nieuwbrief aan. We hebben er zin in!
Een goed verhaal. Op dinsdagavond 10 mei a.s. starten we met een reeks van vijf avonden over de
Bijbel. De avonden zijn bedoeld voor mensen die op een laagdrempelige manier meer willen weten
over of kennis willen maken met de Bijbel. Iedereen is welkom: al jaren gelovig of niet. Helpt u mee
mensen in uw omgeving uit te nodigen voor deze avonden? Er zijn flyers beschikbaar die verspreid
kunnen worden. De data zijn als volgt: 10 mei, 24 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni. De avonden beginnen
om 20.00u, eindigen rond 21.30u en worden gehouden in de Vonk. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Margreet Touw, Rien de Jonge, Gerco Lock, Maarten Pronk en Jacintha Swieb.
Dienst aan Zee. Vanaf vandaag kunt u weer luisteren en kijken naar een herhaling van de digitale
Dienst aan Zee van april 2021 via de website van de Bethelkerk. Met medewerking van ds. K. Staat
vanaf de oudste logger van Scheveningen De Noordster, drie harpen en Sander van Marion.
Coronamaatregelen. Voor de gemeenteleden die graag ‘veilige afstand’ houden, blijft het rechter vak
gereserveerd. In dat vak worden houden we ons aan de 1,5 meter afstand.
Jom Hasjoa. Deze jaarlijkse herdenking van de Holocaust vindt plaats op zondag 24 april om 16.00
uur in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout. Het thema zal zijn: “Tastbaar troosten”. Na afloop
worden er bloemen gelegd bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein in het centrum.
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.

Agenda
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

14 april om 10.00 uur: Koffieochtend in de kerk
15 april om 14.00 uur: Kerk open tot 17.00 uur voor expositie “De Nieuwe Passie”
16 april om 12.15 uur: Catechesegroep gaat naar escaperoom
16 april om 14.00 uur: Kerk open tot 17.00 uur voor expositie “De Nieuwe Passie”
17 april om 08.30 uur: Paasontbijt

Diensten:
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14 april om 19.30 uur: Vesperdienst Witte Donderdag
15 april om 19.30 uur: Goede Vrijdag viering van het heilig avondmaal
16 april om 19.30 uur: Versperdienst Stille zaterdag
17 april om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Paasfeest

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
Pastoraal werker: Annemieke Hartman, tel. 06-175.38.835, e-mail:
pastoraalwerker@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

