Zondag 27 december 2020 – Eerste zondag na Kerst
Voorganger: Geerco Deij
Ouderling van dienst: Rien de Jonge
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Zang: Jacintha Swieb, Carine Vink en Maarten Pronk
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Belangrijk: Diensten alleen online en via kerkradio. Onze premier heeft onlangs 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. We gaan dus helaas 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 diensten 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.
Bij de dienst.
Vanmorgen is onze predikant in opleiding Geerco Deij de voorganger. Vanaf september loopt Geerco
stage in onze gemeente. Hij studeert theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in
Amsterdam. Hij heeft al allerlei opdrachten uitgevoerd rondom catechese en andere leeractiviteiten.
Nu gaat hij voor het eerst voor in de eredienst. Deze morgen lezen we over (H)Anna die in de tempel
Jezus, Maria en Jozef ontmoet.
Orde van Dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 27 : 1 en 7
Stil gebed en bemoediging
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Lied Psalm 1 : 1 en 2
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lied 654 : 5 en 6
Lezing: Lucas 2 : 22 – 40

Kindermoment
Kinderlied Hh 152 “Vlucht Jozef, vlucht”
Verkondiging
Lied 159-a : 1 en 2
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied Hh 609 “Machtige God, sterke Rots”
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar de familie
A. van Beek-Spaans en naar de familie N.J. den Heijer-Dijkhuizen. Contactpersoon voor de
bloemengroet is Ilse de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaat en wel t.b.v. “Nes Ammin”.
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.
Nieuwjaarsviering 1 januari. Evenals voorgaande jaren wordt het nieuwe kalenderjaar begonnen met
een PGS-brede nieuwjaarsviering. Dit keer is de Prinses Juliana Kerk de gastheer. Ten gevolge van de
harde lockdown is fysiek kerkbezoek niet mogelijk, maar wordt de viering alleen online uitgezonden
(www.prinsesjulianakerk.nl) vanaf 10.30 uur. Ds. D.J.J. Thijs en dr. B.H. Weegink leiden de dienst en er
is muzikale medewerking van Jacomine v.d. Plas, Gerrit Hoek en Frans van Riessen.
Kerkelijk werker/uitbreiding pastoraat. In het beleidsplan van de 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 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 stellen de kerkelijk werker aan 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. Wij hopen vanaf medio januari de gesprekken aan te gaan met sollicitanten.
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.
Online dienst Nieuwe Badkapel i.s.m. Bethelkerk
Donderdag 31 december om 17.00 uur: ds. Charlotte van der Leest en ds. Gerco Lock, Oudjaar
Online Nieuwjaarsviering Protestantse Gemeente te Scheveningen
Vrijdag
1 januari om 10.30 uur: vanuit de Prinses Juliana Kerk
Online dienst Bethelkerk
Zondag
3 januari om 10.00 uur: ds. Mary-Ann Bezemer, Wassenaar

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

