Zondag 24 april 2022 – “Beloken Pasen”
Voorganger: ds. J. Maasland
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Marien de Jong
Lector: Ria ter Horst
Kindernevendienst: Ria ter Horst en Lizzy Oosterveen
Oppas: Carlijn Kool en Wendy Roos
Zang: Carine Vink en Maarten Pronk
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.nl.
Bij de dienst. Vandaag is het “Beloken Pasen”. Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het
tegenovergestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten. Wat wordt afgesloten is de Paasweek.
Voorganger deze zondag is onze oud-wijkpredikant Jan Maasland.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 65 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Hh 420: 1 en 2: Heer wijs mij uw weg
Gebed van toenadering
Woorden ten leven
Lied Hh 326 : 1 Daar ruist langs de wolken
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Genesis 11 : 27 – 12 : 9
Kindermoment

Kinderlied Opw. 180 : Je mag er zijn
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 803 : 1 en 2
Gedenken van overleden gemeenteleden
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied: 823 : 1, 4 en 5
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen het verhaal “Gods belofte voor Abram”, Genesis 12 en 15.
Bloemengroet. De bloemen gaan straks met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw H.G.J.
Knoester-Woelders en naar de fam. N. Pronk-Bruin. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de
Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de diaconie en wel t.b.v. Stichting De Haven
Den Haag, die werksters in de prostitutie ondersteunt. De tweede collecte is voor Pastoraat en
Eredienst en de derde collecte is 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) 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.

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. Aanmelden kan via:
eengoedverhaal@bethelkerkscheveningen.nl.
Gespreksavonden over dementie en geloof. In oktober 2021 vond in de Bethelkerk een themaavond over dementie en geloof plaats. Geestelijk verzorger en ethicus Tim van Iersel sprak deze avond
met ons over de impact van dementie op degene die het treft en hun naasten. Als vervolg op deze
thema-avond vinden de komende tijd vier gespreksavonden in de Bethelkerk plaats, waarin in kleinere
kring over dit thema wordt doorgesproken. Net als de thema-avond in oktober is dit een activiteit van de
Protestantse gemeente Scheveningen als geheel en voor leden van alle kerken op Scheveningen. De
gespreksavonden zijn bedoeld voor mantelzorgers van dierbaren met dementie en biedt hen
gelegenheid om ervaringen te delen en om van elkaar te leren. In de gespreksavonden spreken we met
elkaar over verlies, het zoeken van een balans tussen geven en ontvangen en het zoeken naar dat wat
bezielt en kracht geeft in de situatie van mantelzorg. De gespreksavonden staan onder leiding van Tim
van Iersel, Annemieke Hartman en Mark van der Laan. De avonden vinden plaats op de volgende
dinsdagvonden (aanvang 20.00 uur in de Bethelkerk): 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni. De bijeenkomsten
zullen ongeveer 1,5 uur duren. Aanmelding voor deze gespreksavonden kan bij Annemieke Hartman
(pastoraalwerker@bethelkerkscheveningen.nl) of Mark van der Laan (pastoraat@nieuwebadkapel.nl).
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, op initiatief van de Haagse
Gemeenschap van Kerken, vanmiddag plaats om 16.00 uur in de Kloosterkerk aan het Lange
Voorhout. Het thema zal zijn: “Tastbaar troosten”. De toespraak wordt dit keer verzorgd door Ronit
Palache, auteur, journalist en promovenda. Verdere medewerking zal worden verleend door chazan
Ken Gould en kamerkoor YOIK. Na afloop worden er bloemen gelegd bij het Joods Kindermonument
op het Rabbijn Maarsenplein in het centrum. U bent van harte welkom.
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 28 april om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Diensten:
Zondag
1 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.
__________________________________________________________________________________
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

