Zondag 17 januari 2021 – Tweede zondag na Epifanie
Oecumenische dienst – Thema: #Blijf in mijn liefde
Voorgangers: pastor Jan van Eijken, ds. Charlotte v.d. Leest en ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Met medewerking van het Oecumenisch Beraad Scheveningen
Belangrijk: Diensten alleen online en via kerkradio. Het advies van de Protestantse Kerk in
Nederland blijft om de kerkdiensten online te verzorgen zonder bezoekers. Onze wijkgemeente en de
andere wijken van de Protestantse Gemeente te Scheveningen volgen dit advies. We gaan dus helaas
terug naar de situatie van dit voorjaar: een kerkdienst met alleen meewerkenden en dienstdoende
ambtsdragers. 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.
Zang. Een paar dagen geleden adviseerde de PKN om tijdens de verlengde lockdown helemaal niet
meer te zingen in de eredienst. Het moderamen van de kerkenraad heeft besloten ook dit advies op te
volgen. Helaas betekent dit dat de Bethelsingers voorlopig niet te horen zullen zijn. Voor de liederen in
de diensten wordt weer gebruik gemaakt van opnames. Zodra het kan keren de Bethelsingers terug.
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. Vandaag vindt de jaarlijkse oecumenische dienst plaats. Een gezamenlijk initiatief van
drie kerken: de Antonius Abt, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk. De dienst wordt
gehouden op de eerste dag van de “Week van gebed voor eenheid”. Het thema is “Blijf in mijn liefde”
naar aanleiding van woorden van Jezus uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. Pastoor Jan van
Eijken zal de verkondiging verzorgen en ds. Charlotte van der Leest en ds. Gerco Lock de gebeden en
de toelichting op de liturgie. In deze dienst kunnen dit jaar helaas alleen de meewerkenden aanwezig
zijn. Uiteraard is de dienst wel via kerkradio en website te volgen.
Orde van Dienst
Intrede
Intochtslied 275
Begroeting
Welkom en inleiding op het thema
Gebed om ontferming
Glorialied Hh 392-b “One Church”
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Johannes 15 : 1 – 9
Lied 568-a
Tweede lezing: Johannes 15 : 10 – 17

Lied 568-a
Derde lezing: 1 Korintiërs 1 : 1 - 13a
Overweging
Lied Hh 401 “Toon mij uw liefde”
Apostolische Geloofsbelijdenis
Gebeden
Vredeswens en vredeslied 417
Collecteaankondiging
Slotlied 908
Zegen

(Filmpje over het collectedoel van vanmorgen het woon- en leerhuis “Racham”)
Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
A. van Nieuwenhuizen-v.d. Zwan en de heer M. Spaans. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse
de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.

Collecte. Er is vanmorgen één collecte namelijk voor de Haagse “Stichting “Racham ”. Wij vragen u om
uw collectebijdrage voor dit doel over te maken op rekening: NL80 INGB 0005 087103 t.n.v.
Oecumenisch Beraad Scheveningen onder vermelding van “Racham”.
In Den Haag werken 4000 vrouwen in de prostitutie. Uit de prostitutie stappen is moeilijk, maar er is
sinds kort naast de bestaande hulpverlening een nieuw initiatief: met het woon-en leerhuis “Racham”
(Hebreeuws voor barmhartigheid, compassie, nabijheid en ontferming) willen Hans en Marieke
Dingemans vrouwen ondersteunen die uit de prostitutie willen stappen. Er is plaats voor de opvang van
7 vrouwen. Hans en Marieke wonen er zelf ook. Hun keukentafel vormt de centrale plek in huis waar
geloof, hoop en liefde gedeeld wordt. Er is nog veel geld nodig om het huis woonklaar te maken.
Meer informatie: www.stichtingracham.nl.
-In januari is de uitgangscollecte (bussen) voor Rwanda, “bijbels onderwijs op scholen”.
Bethelkring. Op dinsdag 19 januari om 20.00 uur is er weer een bijeenkomst van de Bethelkring.
De lockdown noopt ons die bijeenkomst online te houden. Dat ging de vorige keer eigenlijk heel goed.
Het onderwerp van de bijeenkomst is Maria, de moeder van Jezus: wie was zij, wat weten we van haar
en wat zouden we van haar kunnen leren? De leden van de Bethelkring krijgen digitaal nadere
informatie over de wijze waarop ze kunnen deelnemen.
Dagboekjes. Ook dit jaar hebben we weer een aantal Dagboekjes 2021 over. Heeft u belangstelling
voor dit boekje dan kunt u contact opnemen met Jolanda de Boer, telefoon: 355.72.41, om het
Dagboekje op te halen.
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 Bethelkerk
Zondag 24 januari om 10.00 uur ds. Gerco Lock. Voor deze zondag stond de viering van het heilig
avondmaal gepland. Vanwege de strengere lockdown stellen we deze viering voorlopig uit. De
komende weken zoeken we naar manieren om als gemeente ook het avondmaal te blijven vieren
wanneer we niet in de kerk kunnen komen.

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

