Zondag 22 november 2020 – laatste zondag van het kerkelijk jaar
Eeuwigheidszondag
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Lia Knoester
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Fluit: Maryse Kuiper
Zang: Emma Brown
Lector: Mirjam Bresser
Kindernevendienst: Annemarie Broer en Mandy Vrolijk
Oppasdienst: Charlotte van Wijk, Carin Bal en Kim de Niet
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 terugzien en beluisteren. Dat laatste is aan te bevelen wanneer
rechtstreeks kijken storingen in beeld of geluid oplevert.
Bij de dienst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Psalm 63 : 1 “Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat”
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 1005 als gebed om ontferming “Longing
for light, we wait in darkness”
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Handelingen 20 : 7 - 12
Kindermoment
Kinderlied 935 “Je hoeft niet bang te zijn”
De kinderen mogen naar de kindernevendienst
Verkondiging

Meditatieve muziek: “Pie Jesu” – Andrew Lloyd
Webber
Inleiding op het gedenken
Lied 598 “Als alles duister is”
Gedenken van de overledenen
Lezing van Openbaring 7
Lied 727 : 1, 2, 4 en 10 “Voor alle heiligen in de
heerlijkheid”
Gebeden en het Onze Vader
Collecteaankondiging
Slotlied 247 : 1, 4 en 5 “Abide with me: fast falls
the eventide”
Zegen

Bloemengroet. Er gaat hartelijke groet namens ons allen naar de familie M. Vrolijk-Pronk en naar de
familie E. van Dalen-Ploeg.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie en wel t.b.v. het “Nederlands
Bijbelgenootschap”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is
bestemd voor het Onderhoud van kerken en gebouwen.
Daarnaast is in november de uitgangscollecte (bussen) voor: ”Israël, geen kind mag honger lijden”.
Tijdens en na de dienst kan collectegeld kan op vier manieren worden gegeven:
- Via de app “Appostel” (eenmalig downloaden en gegevens invullen)
- Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte.
- Overmaken via bankrekeningnummer NL36RABO037 372 86 70
- In de collecteschalen op de muurtjes bij de lift naar de uitgang
Ook de giften voor de Zending (bussen bij de uitgang) kunnen via de app/website worden overgemaakt.

Mondkapjes. Vanaf 1 december wordt het verplicht in openbare, publieke ruimtes een mondkapje te
dragen. In de kerk kunnen wij dat niet verplichten, maar wij vragen u dringend om toch een mondkapje
te dragen bij verplaatsingen in de kerk. Zodra u in de bank zit mag het mondkapje af.
Met elkaar zorgen wij zo voor een veilige kerkdienst voor iedereen.
Avondmaal. Volgende week, zondag 29 november, vieren we het heilig avondmaal.
Vanwege de corona zal het opnieuw een aangepaste viering zijn. Maar die aanpassingen zullen de
essentie van het sacrament niet in de weg staan.
Project advent en Kerst. In de weken van advent en Kerst volgen de kinderen bij de kindernevendienst het project “Dicht bij het licht” van de methode Bijbel Basics (NBG). Komende week krijgen
alle kinderen thuis alvast een adventskalender en een expeditiekaart die hoort bij het project.
Kerkdienst naar 30 bezoekers. Aanmelden en afmelden voor de kerkdienst kan via: www.bethelkerk
scheveningen.nl/aanmelden. U kunt ook bellen naar Jolanda, 355.72.41 op dins- en vrijdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur. Wanneer het aantal beschikbare plaatsen volgeboekt is, komt u op een wachtlijst te
staan. U kunt dus ook reserveren wanneer er 30 plaatsen bezet zijn. U krijgt dan bericht als er
afmeldingen zijn en u krijgt voorrang bij een volgende zondag.
De oppas en de kindernevendienst gaan door.
Catechese. A.s. woensdag is er weer catechisatie voor jongeren van 12 – 17 jaar van 19.00 uur –
19.45 uur in de Nieuwe Vonk. Van harte welkom.
Gastendoekjes. Er is in het begin van dit jaar begonnen met het maken van handwerken voor de
winterfair die toen nog gepland stond voor deze herfst. Omdat door corona ook de winterfair helaas niet
door kan gaan, ligt er nu een stapeltje mooi geborduurde gastendoekjes. Mocht u belangstelling
hebben voor zo’n doekje dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, telefoon: 331.96.54.
De opbrengst, € 5,- per stuk, zal ten goede komen aan het wijkwerk.
Contact pastorale 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 Engelien de Best,
tel: 06-825.75.725, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl.
Agenda
Woensdag 25 november 19.00 uur: Catechese 12-17 in de Nieuwe Vonk
Dienst Bethelkerk
Zondag 29 november om 10.00 uur: ds. G.C. Lock, Eerste Advent, heilig avondmaal

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

