Zondag 20 december 2020 – Vierde Advent
Vrijdag 25 december 2020 - Kerstfeest
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Cor de Jong
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde en Jan-Willem van Delft
Zang: Tessa en Rosanne Zuurmond, Anneke Meester, Annemarie Pronk, Johan Zuurmond
Lector: Karina Kolk-Pronk
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn
Belangrijk: Diensten alleen online en via kerkradio. Afgelopen maandag heeft onze premier een
strengere lockdown afgekondigd. Het advies van de Protestantse Kerk in Nederland is om de
kerkdiensten t/m 19 januari weer online te verzorgen, dit betekent zonder bezoekers. Het moderamen
van de kerkenraad heeft besloten om dit advies op te volgen. Ook de andere wijken van de
Protestantse Gemeente te Scheveningen volgen deze lijn. Hoe jammer dit ook is, zeker met het oog op
de Kerstmorgendienst. We gaan dus terug naar de situatie van dit voorjaar: een kerkdienst met alleen
meewerkenden en dienstdoende ambtsdragers. Mocht de lockdown in januari worden verlengd, dan
worden de kerkdiensten op deze manier voortgezet. Uiteraard zullen wij zodra het kan graag weer
kerkgangers ontvangen. Op dat moment wordt u weer geïnformeerd via de Nieuwsbrief en de Website.
Verder kan iedereen thuis de diensten volgen via kerkradio en
www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen. Wij nodigen u van harte uit dit te doen, om toch samen
de laatste zondag van Advent en de Kerstmorgendienst te kunnen vieren.
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.
Vierde Advent. De vier kaarsen worden aangestoken door Merel en Lieke Kolk:
“Vier kaarsjes, een krans van lichtjes, zo klein, vertellen van God, die met ons wil zijn.*
Orde van Dienst
Lied “God zal met ons zijn” (Sela)
Welkom en mededelingen
Het aansteken van de kaarsen
Intochtslied Psalm 24 : 1 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied van verootmoediging 442 : 1 en 2
Genadeverkondiging
Lied Hh 122 : 1, 2 “Al wie dolend in het donker”
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lied “God heeft wat nieuws bedacht” (Sela)

Lezing: Lucas 1 : 57 - 69 en 78 – 79
Projectlied “Kijk maar naar mij”
Verkondiging
Meditatieve muziek
Lied “In het licht” (Sela)
Gebeden
Collecteaankondiging
Lied 466
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de familie
W.K. de Boer-Harteveld, Vijzelstraat 182 en naar de familie A. Baak-Pronk. Contactpersoon voor de
bloemengroet is Ilse de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Kindernevendienst. Vanmorgen vertellen we de kinderen het verhaal ”Zacharias zingt een lied over
het hemelse licht.”
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Eye for Zambia”.

Veel mensen daar zijn blind of slechtziend, maar oogafwijkingen zijn goed te behandelen. 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.
Actie Kerkbalans. Denkt u eraan om uiterlijk 31 december a.s. uw Actie Kerkbalans nog in te vullen?
Uw kerk en de vele vrijwilligers zijn u dankbaar!
#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 prachtige filmpjes
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!
Stuur de foto’s zo snel mogelijk, uiterlijk donderdag 24 december tot 18.00 uur.
Kinderkerstfeest. Het jaarlijkse Kinderkerstfeest van de Nieuwe Badkapel en de Bethelkerk wordt dit
jaar vooraf opgenomen en zal op donderdag 24 december vanaf 18.30 uur alleen online te zien zijn via
www.hetkinderkerstfeest.nl. De kinderen mogen in de dagen ervoor een tas ophalen bij de Nieuwe
Badkapel met spulletjes die nodig zijn om mee te doen en er thuis een feestje van te maken.
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.
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.
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.

Amnesty International. Wij kregen ook dit jaar weer een stapel groetenkaarten om in de kerk te
verspreiden. Echter, omdat er nu nauwelijks gemeenteleden naar de kerk kunnen komen zijn de
kaarten in een kleine kring geschreven en kunnen 50 o.a. gewetensgevangenen en gevangenen die
geen eerlijk proces hebben gehad wereldwijd toch een bemoedigende nieuwjaarsgroet uit
Scheveningen krijgen. Soms helpt dit zelfs om een betere behandeling in de gevangenis te krijgen.
Kerstfeest vrijdag 25 december
Voorganger: ds. Gerco Lock
Ouderling van dienst: Tine Schipper
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Suki Kim, Frank-Jan Pronk, Maarten Pronk, Marloes van der Geest, Marjolein de Best,
Jacintha Swieb, Annelies van Duyvenvoorde en Annette Waaijer
Lector: Chris Batenburg
Orde van Dienst
Kerstmuziek: “Once in Royal David’s City, Ding Dong Merrily on High en Joy to the World”
Welkom en mededelingen
Intochtslied 487 : 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 481 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Kindermoment
Lezing: Johannes 1 : 1 – 14
Projectlied “Kijk maar naar mij”
Lezing: Lucas 2 : 1 -20
Lied “Kerstnacht boven Bethlehem”
Verkondiging
Lied “Christmas Hallelujah”
Gebeden
Collecteaankondiging
Lied “Ere zij God”
Zegen
Collectedoelen:
Met Kerst is de eerste collecte voor “Kinderen in de knel”, de tweede collecte voor “Pastoraat en
eredienst” en de derde collecte zal bestemd zijn voor het “Wijkwerk”.
Diensten Bethelkerk
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

24 december
24 december
25 december
27 december

om
om
om
om

18.30 uur: Online Kinderkerstfeest
20.00 uur: Online muzikale dienst, Kerstavond
10.00 uur: Online dienst met Ds. Gerco Lock, Kerstfeest
10.00 uur: Online dienst met Geerco Deij,
predikant in opleiding, Amsterdam

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

