Zondag 28 november 2021 – Eerste Advent - Thema “Tel je mee?”
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Jacintha Swieb
Lector: Riny en Karina Pronk
Muzikale medewerking: Annemarie Pronk, Monique Harteveld, Jan Rooymans, Johan Zuurmond
en de kinderen uit de Bethelkerk
Oppas: Gerda Schaap en Jacqueline Pronk
Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via website/ kerkradio.
Welkom in de kerk! We heten u van harte welkom in de kerk en houden rekening met de coronaadviezen van de overheid.
• Aanmelden voor de kerkdienst is niet nodig.
• Bij binnenkomst wordt u verwelkomd en stellen we de vraag naar eventuele
gezondheidsklachten, vragen we u uw handen te reinigen en een mondkapje te dragen bij het
betreden en verlaten van de kerk;
• De corona-coördinatoren wijzen u een plek in de kerkzaal, wij vragen u hun aanwijzingen te
volgen;
• Voor de collecte blijven er twee mogelijkheden: digitaal of bij de uitgang;
• Na de zegen gaan we weer zitten en leiden de coördinatoren ons bij het verlaten van de kerk.
• Wanneer er komende week extra maatregelen worden doorgevoerd, leest u hierover op de
website of in de Nieuwsbrief.
Advent. De eerste kaars wordt aangestoken door Merel en Lieke Kolk: De eerste kaars mag branden.
Wij zien een beetje licht, dat ook voor ons gaat schijnen. Is dat geen mooi gezicht?
Bij de dienst. Vandaag begint de periode van Advent. We zien uit naar de komst van Jezus.
Vanmorgen starten we deze periode met een kerkdienst met en voor de kinderen. Deze gezinsdienst is
voorbereid samen met het gezin van Lieke, Merel, Karina en Richard Kolk. Hen zien we in de
kerkdienst dus in ieder geval terug, maar ook anderen uit de familie en uit de gemeente. Het thema is:
‘Tel je mee?’ Dat is ook het kerstprojectthema van de kindernevendienst. We lezen vanmorgen over
Maria die een bericht ontvangt van een engel (Lukas 1 vers 26 – 38). De illustraties in de kerkdienst zijn
van Marloes Kiezebrink.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Ontsteken van de adventskaars
Intochtslied Hh 707 “Met open armen”
Stil gebed, bemoediging en groet
Introductie op het thema
Quiz “Tel je mee?”
Projectlied “Iedereen telt mee”
Verkondiging
Lied: “Maria, weet je wel?”

Kinderlied Opw 180 “Je mag er zijn”
Lezing van de leefregels
Lied Psalm 42 : 3
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 38
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 913 : 1 en 4
Zegen

Bingo en pannenkoeken. Na afloop van de dienst organiseren we een bingo voor kinderen. Er zijn
leuke prijzen te winnen! Om het feest compleet te maken, sluiten we de bingo af met héérlijke

pannenkoeken. Bingo je mee? In verband met de coronamaatregelen vragen we de volwassenen om
gedurende de bingo even lekker een strandwandeling te maken of iets anders te gaan doen. Rond
13.30/14.00 uur zijn we weer klaar en kunnen de kinderen worden opgehaald.
Bloemengroet. De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de fam. P. PronkLondon en naar de fam. M. Pronk-de Jong.
Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor “Nes Ammim” dat
mee helpt de relatie tussen christenen en het joodse volk te herstellen. De tweede collecte is voor
Pastoraat en Eredienst en de derde collecte is bestemd voor het Ouderhoud van de Bethelkerk.
Tijdens en na de dienst kan collectegeld op drie manieren worden gegeven:
.Via de app “Appostel” (eenmalig downloaden en gegevens invullen);
.Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte; Overmaken via bankrekeningnummer:
NL36RABO 037 372 86 70. Ook de giften voor de Zending (bussen) kunnen via de app/website worden
overgemaakt. -In november is de uitgangscollecte (bussen) voor de opvang van kansarme kinderen in
Bogota, Colombia. Zij krijgen via de kerk een plek waar liefde en aandacht voor hen is.
Avondmaalsviering 12 december. Bij de avondmaalsviering van 12 december is het weer mogelijk is
om een tasje aan te vragen met daarin onder andere druivensap, bekertjes, matses, een tafelkleedje en
een kaarsje. De tasjes kunnen thuis bezorgd worden of worden afgehaald in de Bethelkerk. Aanmelden
voor een het avondmaalspakket kan tot en met donderdag 9 december bij Maarten Pronk via
avondmaal@bethelkerkscheveningen.nl of 070-3502109.
Kerkenraadsleden gezocht. De afgelopen weken konden namen genoemd worden van geschikte
kandidaten voor een ambt in de gemeente. Vanuit de suggesties die zijn gedaan zullen de komende
weken mensen benaderd worden met de vraag of zij het ambt willen overwegen.
Actie Schoenendoos. Vanuit de kindernevendienst zijn 25 mooie dozen vol met o.m. speelgoedjes,
knuffels en schoolspullen op weg gegaan naar kinderen in een vluchtelingenkamp bij Athene.
Wijkvereniging De Vonk. Op vrijdag 3 december begint de Kerstactie 75+. Willen de bezorg(st)ers
deze dag van 12.00 uur tot 12.30 uur hun deel ophalen in de kerk? Mocht u
op een andere dag willen komen, belt u dan even met Lizzy, 3.54.93.58/06-14.06.46.81.
Contact pastoraal 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 Engeline de Best
tel: 06-825.75.725, email: pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl
Agenda
Dinsdag
30 november om 20.00 uur: Belijdeniscursus in de Bethelkerk
Donderdag 2 december om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Donderdag 2 december om 19.00 uur: Catechisatie in de Nieuwe Vonk
Vrijdag
3 december om 10.00 uur: Bijeenkomst rouwverwerking in de Nieuwe Vonk
Dienst Bethelkerk
Zondag 5 december om 10.00 uur: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, Tweede 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 1 c, 2584CC, Scheveningen
Tel: 070-4129706, email: dominee@bethelkerkscheveningen.nl
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82575725 of
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

