Zondag 3 januari 2021 – Tweede zondag na Kerst
Voorganger: ds. Mary-An Bezemer, Wassenaar
Ouderling van dienst: Maarten Pronk
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Louise de Zeeuw, Jacintha Swieb en Maarten Pronk
Lector: Mirjam Bresser
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.
Orde van Dienst
Psalm 105 : 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Intochtslied 538 : 1 en 4
Gebed
Lezing: Mattheüs 2 : 1 – 12
Lied 496

Overdenking
Meditatieve muziek
Lied 913
Gebeden
Collecteaankondiging
Zegenwens
Slotlied 513

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw
M.M. Vrolijk-Alblas en naar Emir, Noam en Liam, de man en kinderen van Monique Oosterbaan.
Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet, email:
bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Kindertehuis Bal
Anand”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is bestemd voor het
Wijkwerk.
-In januari is de uitgangscollecte (bussen) voor Rwanda, “bijbels onderwijs op scholen”.
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 4 januari a.s. uw Actie Kerkbalans nog in te vullen?
Uw kerk en de vele vrijwilligers zijn u dankbaar!
Digitale Dienst aan zee. Vanwege het coronavirus kan de Dienst aan zee van zondag
10 januari niet doorgaan. Speciaal daarom is er op zondag 10 januari om 17.00 uur via
www.bethelkekscheveningen.nl/uitzendingen een bijzondere Dienst aan Zee te zien en te
beluisteren. Speciaal voor u gemaakt met hulp van Gert-Jan v.d. Ende en samengesteld door
Sander van Marion. Voorganger is ds. Erick Versloot uit Woerden die een aantal korte overdenking
houdt. Muzikale medewerking verleent Evelyn Heuvelmans (alt-)hobo.
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.
Wijkvereniging De Vonk. Graag bedanken wij alle medewerk(st)ers voor hun inzet bij het bezorgen
van de Dagboekjes bij onze gemeenteleden van 75 en ouder.
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
10 januari om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, herbevestiging ouderling

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

