Zondag 30 december 2018
Voorganger: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem
Organist: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van dienst: Ria ter Horst
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Lizzy Oosterveen
Tienerdienst: Maarten Pronk
Oppasdienst: Alie Kool en Dineke Taal
Begroetingsdienst: Corrie den Breejen, Rien de Jonge, Theo en Janny Mulder
Van harte welkom in deze dienst. U die voor het eerst of als gast in ons midden bent, wij hopen dat u zich
welkom voelt. Mede met het oog op u zijn er contactpersonen aanwezig, herkenbaar aan de badge.
Voor of na de dienst kunt u bij hen terecht voor vragen. Op onze website, www.bethelkerkscheveningen.nl,
vindt u alle informatie over onze kerk en kunt u zich aanmelden als lid of belangstellende.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 98 : 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Verootmoediging
Lied Hh 286 “Vader vol van vrees”
Woord van vergeving en Leefregel
Lied 316 : 1 en 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied Hh 625 “Zingen maakt zo blij”
Eerste lezing Jesaja 61 : 10 t/m 62 : 3

Lied 176 : 1, 2 en 3
Tweede lezing: Lucas 2 : 25 - 40
Lied 494 : 1, 2 en 3
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 517 : 1, 2, 3, 4 en 5
Gebeden
Collectes
Lied 512 : 1, 2, 3, 4 , 5 en 6
Zegen

Gebedenboek. Het Gebedenboek ligt in de hal voor het inschrijven van voorbedes.
Pastoraal bezoekboek. Als u prijs stelt op een bezoek van predikant, pastoraal werker of ouderling, kunt u
uw naam en adres in het Pastoraal bezoekboek noteren. Dit bezoekboek ligt eveneens in de hal.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. de Stichting “Kom over en
help”. Deze stichting richt zich met haar hulp op kwetsbare naasten in de armste landen van Oost-Europa,
bijvoorbeeld Armenië, Albanië en Georgië. De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en eredienst en
de derde rondgang is bestemd voor het Wijkwerk.
De opbrengst van de bussen bij de trap is voor Kindervakantieweken voor vluchtelingen.
Kindernevendienst. Vanmorgen hebben we het met de kinderen over Psalm 148: Hemel en aarde, zing
voor God. Volgende week zondag mogen de kinderen in de dienst weer de muziekinstrumenten gebruiken.
Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Koffiedrinken. Na de dienst kunt u een kopje koffie of thee drinken. Voor de kinderen is er limonade.

Bloemengroet. Er gaat vanmorgen een bloemengroet namens ons allen naar familie M. Pronk-v.d. Zwan,
Kompasstraat 55 en naar de heer S. Jongejan, Westduinweg 1181. Contactpersoon voor de bloemengroet is
Dicky Martens, tel. 354.74.85, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Wijkvereniging De Vonk. N.a.v. de Kerstactie voor de gemeenteleden van 75 jaar e.o. hebben wij enkele
giften ontvangen. Hartelijk dank. Op deze plaats bedanken wij ook hartelijk alle vrijwillig(st)ers die aan deze
actie weer trouw hebben meegewerkt. Dankzij u zijn alle dagboekjes in goede handen gekomen.
Voedselbank. U kunt uw houdbare gaven, te denken valt aan koffie of thee, vlees en groenten in blik, pasta
producten en dingen voor de persoonlijke verzorging en schoonmaak, deponeren in de krat in de
ontmoetingshal. Hartelijk dank! Uw diakenen.

Agenda
Donderdag 3 januari om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk

Kerkdiensten:
Maandag 31 december om 17.00 uur: Oudjaarsviering in de Nieuwe Badkapel mevrouw ds. Ch. v.d. Leest
en ds. J. Maasland
Dinsdag 1 januari
om 10.30 uur: gezamenlijke Nieuwjaarsviering van de Protestantse Gemeente te
Scheveningen, mevrouw ds. Ch. v.d. Leest en ds. B.H. Weegink
Zondag

6 januari

om 10.00 uur: ds. J. Maasland, (her-) bevestiging van ambtsdragers

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. J. Maasland, 3550867 Mail: dedominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: Wim Zuurmond, 06-18.51.89.47 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

