Zondag 13 december 2020 – Derde Advent
Voorganger: ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag
Ouderling van dienst: Aafke Oosterveen
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Zang: Louise de Zeeuw en Maarten Pronk
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Lizzy Oosterveen
Oppasdienst: Hanny Pronk en Kitty Grootveld
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.
Derde Advent. De drie kaarsen worden aangestoken door Niels en Merel van der Geest:
“Drie kaarsjes, een licht voor ’t feest van de Heer, vertellen ons blij: het Kerstfeest komt weer!
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Het aansteken van de kaarsen
Psalm 85 : 1 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 463: 7 en 8
Kyriegebed en
gebed om verlichting met de heilige Geest
Kinderlied “Advent is kijken naar wat komt”
Eerste lezing: Numeri 24 : 10 – 17
Projectlied: “Kijk maar naar mij”

De kinderen mogen naar de nevendienst
Tweede lezing: Johannes 3 : 22 – 30
Lied 456-b : 1, 7 en 8
Verkondiging
Meditatieve muziek
Lied 90-a : 1, 5 en 6
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 966 : 1, 4 en 5
Zegen

Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen wij de kinderen over “God bevrijdt zijn volk en stuurt een
nieuwe koning”, Jesaja 9.
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 bestemd voor het
Onderhoud van kerken en gebouwen.
-In december is de uitgangscollecte (bussen) voor het KIA-project ”Cuba, de kerk bloeit op”.
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.
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar familie
D. Pronk-Pronk en naar mevrouw J.J. Verbaan-Plugge. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse
de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

#SamenKerst – website en filmpjes.
Kerst vieren we ook dit jaar samen vanuit de Bethelkerk. Al gaat het allemaal wel net even anders dan
andere jaren, met uitzendingen in plaats van volle kerkdiensten. Op 24 december is er vanaf 20.00 uur
een prachtige muziekdienst te bekijken en te beluisteren. Op 25 december is er ’s morgens om 10.00
uur de Kerstdienst. Om u op de hoogte te houden van de activiteiten, is er een speciale pagina
gemaakt op de website: www.bethelkerkscheveningen.nl/samenkerst. Hier vindt u al een prachtig
filmpje met de kerstboodschap #samenkerst. De komende tijd volgen er meer filmpjes.
#SamenKerst – Fotoactie. We hebben voor de kerkdienst op Eerste Kerstdag ook een vraag aan alle
gemeenteleden. Willen jullie een foto maken waar jezelf op staat samen met een brandende kaars? De
foto’s kunnen gestuurd worden naar samenkerst@bethelkerkscheveningen.nl. We gebruiken deze
foto’s in de kerkdienst, zo zijn we toch een beetje samen. We hopen natuurlijk dat jullie meedoen!
#Samenkerst – Kaartenactie. In de week voor Kerst willen we alle gemeenteleden weer een kaart
sturen vanuit de Bethelkerk. Ook deze kaartenactie heeft als thema #SamenKerst. We zoeken nog
mensen die een stapeltje kaarten willen bezorgen op vrijdag 18 december. Wil je meedoen? Dat zou
heel fijn zijn! Aanmelden kan bij Ria ter Horst, riaterhorst1@gmail.com, 06-510.67.646. We zorgen dan
dat er een stapeltje klaar ligt in de kerk. Ophalen kan vrijdag 18 december ’s middags en ’s avonds.
Kerstmuziek op Kerstavond. Op Kerstavond zal er een muzikale dienst worden uitgezonden vol met
kerstmuziek en de lezing van het Kerstverhaal. De verschillende zangers die u in de afgelopen weken
in actie heeft gezien zijn druk aan het oefenen om een paar mooie kerstklassiekers ten gehore te
brengen. Ook de kinderen zullen hun bijdrage leveren, evenals Johan Zuurmond en familie, Maryse
Kuiper en Emma Brown. Onze organisten Marcel en Arie zijn uiteraard ook van de partij.
De dienst op 24 december is om 20.00 uur alleen via kerkradio en website te volgen.
BethelKinderKoffer. In de afgelopen Dienst in Uitvoering introduceerden wij de BethelKinderKoffer.
Een paarse koffer vol verhalen, spelletjes en opdrachten om het met het gezin op een leuke en speelse
manier over het geloof te hebben. De familie Gülker mocht als eerste de koffer mee naar huis nemen
en in de afgelopen weken hebben zij hem veel gebruikt. Op onze website ziet u een paar foto’s.
Inmiddels is de koffer op reis gegaan naar Zoetermeer, naar het volgende gezin.
Kerkelijk werker/uitbreiding pastoraat. In het beleidsplan van de wijkgemeente Bethelkerk is
intensivering van het pastoraat een centraal thema. Wij gaan hier invulling aan geven door de
aanstelling van een kerkelijk werker voor 20 uur per week. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage
van onze wijkvereniging De Vonk en enkele mooie legaten die we dit jaar als wijkgemeente mochten
ontvangen. De uitbreiding van de pastorale capaciteit maakt het mogelijk om ook extra inzet te plegen
op andere en nieuwe vormen van gemeentewerk. Wij willen de kerkelijk werker aanstellen voor een
periode van twee jaar om daarna te bekijken of de verwachtingen, die wij veronderstellen door deze
extra inzet, ook zijn uitgekomen. Bij positieve resultaten zullen we, ondersteund door uw gebed, inzet
en financiële steun, zeker het project verlengen. Hoe gaan we verder? In de loop van december
melden we de vacature op de landelijke PKN-site en de website van de Bethelkerk. Wij hopen dan
vanaf medio januari de gesprekken aan te gaan met sollicitanten. Wij houden u op de hoogte.
Actie Kerkbalans. De komende week ontvangt u een uitnodiging om uw toezegging voor de Actie
kerkbalans te doen. U krijgt het verzoek per post of per email binnen. Dat kan via internet of door
invulling van het formulier dat u met de antwoordenveloppe (geen postzegel nodig) via de post terug
kunt sturen. Wij verzoeken u dringend, mede i.v.m. corona, uw reactie vóór 31 december in te zenden.
Alleen dan kunt u voorkomen dat in januari een vrijwilliger bij u aan moet bellen om alsnog uw reactie
op te halen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! De kerkrentmeesters van de Bethelkerk.
Bijeenkomsten rouwverwerking. Afgelopen vrijdag zijn we begonnen we met een serie
bijeenkomsten over rouwverwerking. In vertrouwen proberen we elkaar te helpen bij het omgaan met
het verlies van een geliefde, een dierbare. Het pastorale team organiseert deze bijeenkomsten voor
iedereen die in de afgelopen tijd een geliefde heeft verloren. Vrijdag was er van 10.00 – 12.00 uur een
inleiding in de kerk. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 15 januari, 5 februari en 5 maart a.s.
Heeft u zich nog niet opgegeven, wilt u meer informatie of twijfelt u? Geef het dan zeker door aan één
van de organisatoren:
Engeline de Best, tel. 354.00.73 / 06-150.86.495 / debetere@hetnet.nl
Ria ter Horst, 355.27.09 / 06-510.67.646 / riaterhorst1@gmail.com
Gerco Lock, 41.29.706 / 06-264.16.788 / doninee@bethelkerkscheveningen.nl

Catechese 12-17. A.s. woensdag om 18.30 uur wordt dit blok catechese in de Nieuwe Vonk afgesloten
met een maaltijd en de Kerstchallenge.
Verkiezing ambtsdrager. Maarten C. Pronk verliet afgelopen zomer, in de maand juli, als ouderling de
kerkenraad. Hij had op dat moment het maximaal aantal dienstjaren (twaalf jaar) bereikt. Verlenging
van de ambtstermijn is mogelijk, maar dan moet er een half jaar tussen vertrek en herbenoeming zitten.
Bij zijn vertrek gaf Maarten aan dat hij een herbenoeming per 1 januari 2021 zou overwegen.
Een afvaardiging van de kerkenraad heeft Maarten inmiddels gevraagd opnieuw toe te treden tot de
kerkenraad als ouderling met een bepaalde opdracht. Het antwoord is positief. Dat betekent dat
Maarten op zondag 10 januari zal worden herbevestigd, mits er geen bezwaren tegen herbenoeming
zijn. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba. E-mailadres:
scriba@bethelkerkscheveningen.nl of bij het kerkelijk bureau.
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.
Aanmelden voor de kerkdienst. Dit 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.
Mini-kerstmarkt. Helaas kan de mini-kerstmarkt, zoals we die ons hebben voorgesteld, niet doorgaan.
We zitten met twee problemen, nl. dat we i.v.m. corona voor een dergelijke activiteit moeten overleggen
met de lokale autoriteiten en dat de Bethelkerk momenteel moeilijk bereikbaar is. Dus hebben we als
createam de beslissing genomen het niet door te laten gaan. We hopen ergens in het voorjaar een
soort van voorjaarsmarkt te kunnen organiseren en eind volgend jaar wel weer een winterfair.
Digitale Dienst aan Zee. Vanmiddag is er weer een digitale Dienst aan Zee vanaf 17.00 uur alleen via
www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen en het YouTube kanaal van de Bethelkerk te zien en te
beluisteren, gemaakt met hulp van Gert-Jan v.d. Ende en samengesteld door Sander van Marion. De
voorganger is ds. K. Staat uit Andijk die een korte overdenking houdt over het thema “Licht uit de
Ruimte!” Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door Herman Jeurissen op hoorn en
midwinterhoorn,
De Chr. Oratoriumvereniging “Cantate Deo” uit Zoetermeer o.l.v. Sander van Marion en Marco Kalkman
en het Katwijks Mannenkoor “Jubilate” o.l.v. Sander van Marion.
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 16 december om 18.30 uur: Catechese 12-17. Pannenkoeken en Kerstchallenge.
Dienst Bethelkerk
Zondag 20 december om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, Den Haag, Vierde Advent

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, email: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

