Zondag 12 december 2021 – Derde Advent – Viering heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Gerco Lock
Orgel/vleugel: Arie Kraaijeveld
Ouderling van Dienst: Ria ter Horst
Lector: Anita de Zeeuw-Haije
Kindernevendienst: Lisette Vervoorn en Lizzy Oosterveen
Zang: Marjolein de Best en Maarten Pronk
Oppas: Charlotte van Wijk, Carin Bal en Kim de Niet
Online uitzending. De dienst wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden via website/ kerkradio.
Welkom in de kerk! We heten u van harte welkom en houden rekening met de corona-adviezen.
•
•
•
•
•
•

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 kaarsen worden aangestoken door Vesper Lock en Simon Peeters: Drie kaarsen mogen
branden. Vertellen het bericht: het donker gaat verdwijnen! Het wordt al steeds meer licht.
Bij de dienst. We lezen opnieuw gedeelten uit de Bijbel bij het thema ‘Tel je mee?’ In de passages
komt de vraag naar voren wie nu eigenlijk belangrijk is voor God. De kinderen werken met ditzelfde
thema bij de kindernevendienst. Vanmorgen verwelkomen we Annemieke Hartman als pastoraal
werker in onze gemeente. Ze zal in deze dienst de belofte van geheimhouding afleggen. Dat betekent
dat alles wat u haar in vertrouwen vertelt, bij haar blijft. Zeker in het pastoraat is dat belangrijk om te
weten. Deze morgen worden we ook uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. We
delen brood en wijn bij de avondmaalsviering. In de kerk doen we dat vanwege de coronamaatregelen
We zijn verbonden met ieder die thuis het avondmaal meeviert.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Ontsteken van de adventskaarsen
Intochtslied Psalm 24 : 1 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 441 : 1 en 5
Genadeverkondiging : Psalm 103
Lied 441: 6
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Jesaja 42:1-4 en Marcus 9:33-37
Kindermoment
Projectlied “Iedereen telt mee”
De kinderen mogen naar de nevendienst
Verkondiging

Meditatief orgelspel
Verbintenis Annemieke Hartman als pastoraal
werker in de Bethelkerk
Lied 657
Gebed
Inleiding op de viering van het heilig avondmaal
Tafelgebed
Geloofsbelijdenis Lied 340-b
Avondmaalsviering en Lied Hh 153
Lofprijzing
Psalm 146 : 1
Collecteaankondiging
Slotlied 990 : 1, 2, 3, en 6 en Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen de kinderen over “Wie is de belangrijkste”?, Marcus 9 : 33-37.
Bloemengroet. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de familie H.C.
Buis-v.d. Zwan en naar de heer T. Goudzwaard. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse de Niet,
email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor de Diaconie en wel voor “Het vergeten kind”
in ons eigen land, dat gebaat is bij een stabiele woonsituatie. De tweede collecte is voor Pastoraat en
Eredienst en de derde collecte is bestemd voor het Wijkwerk 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 december zijn deze voor Cuba: na lange tijd van
inperking door de overheid, bloeien de kerken weer op. Zij zetten sociale projecten op als
ondersteuning van hun samenleving.
Kerstgroet#samenkerst. Deze week ontvangen alle gemeenteleden een kerstkaart van de Bethelkerk.
Heeft u aangegeven een stapeltje te willen bezorgen? Dan liggen deze vandaag voor u klaar in de kerk.
Kerstgroeten Amnesty International. Op de tafels in de hal van de kerk ligt na de dienst een aantal
enveloppen klaar om te verzenden: de jaarlijkse kerstgroeten aan door Amnesty geselecteerde
gevangenen. Met het sturen geeft u een zichtbaar bewijs dat er mensen zijn die, waar ze ook wonen,
aandacht hebben voor het trieste en soms uitzichtloze bestaan van gevangenen. Neem een envelop
mee, vul de datum en uw gegevens in op de kaart en doe de kaart op de bus. Een kleine moeite!
Zijn alle kerstgroeten al meegenomen en bent u of jij te laat? Kijk dan op www.amnesty.nl voor andere
acties. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Diaconie van de PGS en onze Wijkvereniging.
Avondactiviteiten. Vanwege aangescherpt maatregelen zijn er deze weken geen avondactiviteiten in
de kerk. Een aantal activiteiten vindt wel digitaal plaats.
Dienst aan Zee. Deze zondag kunt u een herhaling van de digitale Dienst aan Zee in Kerstsfeer
beluisteren via het YouTube kanaal van de Bethelkerk. Medewerkenden zijn: ds. K. Staat met een korte
meditatie over “Kijk naar de sterren”, Herman Jeurissen op de midwinterhoorn, en koor en orkest vanuit
de Grote Kerk o.l.v. Sander.
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
Zondag
12 december om 12.45 uur: Belijdeniscursus in de Bethelkerk
Donderdag 16 december om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Donderdag 16 december om 19.00 uur: Catechese – Digitaal
Dienst Zondag 19 december om 10.00 uur: ds. J. Maasland
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
Pastoraal werker: Annemieke Hartman, tel. 06-175.38.835, email:
pastoraalwerker@bethelkerkscheveningen.nl.
Aanvragen pastoraal bezoek: 06-82.57.57.25
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

