Zondag 19 december 2021 – Vierde Advent
Voorganger: ds. J. Maasland
Orgel: Marcel van Duyvenvoorde
Vleugel: Eduard Preda
Ouderling van Dienst: Maarten Pronk
Lector: Mirjam Bresser
Kindernevendienst: Aafke Oosterveen en Monique Buis
Tienerdienst: Henk Schaap
Oppas: Karina Kolk en Dicky Batenburg
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 Lieve en Jonah Zuurmond: Vier kaarsen mogen
branden. Zij geven ons weer moed. Nog maar heel even wachten, dan wordt het licht en goed.”
Bij de dienst. Op deze vierde zondag van advent gaat Jan Maasland, onze oud-predikant, voor. We
komen steeds dichter bij kerst, het licht breekt door in het donker. Tijdens de dienst zal Eduardo Preda
de vleugel bespelen.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Ontsteken van de adventskaarsen
Intochtslied Psalm 132 : 3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Hh 122: 1 en 2 “Al wie dolend”
Gebed van toenadering
Woorden ten leven: Filipp. 2:5-11 NBV21
Lied 468
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Jesaja 53 : 1 – 6 NBV21
Kindermoment
Projectlied “Iedereen telt mee”

Kinderen gaan naar de nevendiensten
Tweede lezing: Hand. 8 : 26-40 NBV21
Lied Hh 351: Eén naam is onze hope”
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 991 : 1, 2 , 7 en 8
Gedenken van een overleden gemeentelid
Gebeden
Collecte-aankondiging
De kinderen van de nevendienst vragen onze
aandacht
Slotlied 474 : 1, 3 en 5 en Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen over “Gods dienaar die door niemand werd gezien”, Jesaja 53.

Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 16 jaar.
Bloemengroet. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar de familie C.
Fieret-de Jong en naar mevrouw A.C.M. van Lier-Delneij. Contactpersoon voor de bloemengroet is Ilse
de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel voor het
“Algemene vluchtelingenwerk (UNCHR)”. De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst en de
derde collecte is bestemd voor het Onderhoud 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.
Koffiemorgen. Er is a.s. donderdag helaas geen koffiedrinken in de Bethelkerk.
Kinderkerstfeest. Dit jaar gaat het kinderkerstfeest naar buiten. In de komende week is er een korte
speurtocht uitgezet met start- en eindpunt de Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90 in Scheveningen.
Langs de route kan je verschillende QR-codes vinden. Met die codes krijg je op jouw mobiel filmpjes te
zien die een prachtig kerstverhaal vertellen. Onderweg kan je een foto of een kort filmpje maken van
jouw wandeling en die naar ons opsturen. Terug bij de Badkapel mag je jouw kerstwens in de grote
kerstboom voor de kerk hangen. Op kerstavond zenden we een kort programma uit met het
kerstverhaal, kerstliedjes, wat jullie beleefd hebben tijdens de speurtocht en…tja…dat ga je dan wel
zien op kerstavond. Zo wordt het toch weer een mooi Kinderkerstfeest! De route, de link voor de
uitzending en verdere informatie kan je vinden op www.hetkinderkerstfeest.nl.
Speurtocht: Zaterdag 18 december t/m zondag 26 december (24 uur per dag beschikbaar).
Op 18, 19 en 22 december is er van 11.00 - 17.00 uur een extra verrassing op de route. Op zaterdag
18 december tussen 11.00 en 15.00 uur loopt verslaggever Bram Mazzeltov mee. Mis hem niet!
Uitzending: vanaf Kerstavond, 24 december 18.30 uur.
Kerstdienst met zangeres Pearl Jozefzoon. Zaterdag 25 december om 10.00 uur begint de
Kerstdienst in de Bethelkerk De kinderen uit de kerk zingen, we zingen samen en zangeres Pearl
Jozefzoon zal in ons midden zijn en een aantal kerstliederen ten gehore brengen. Wil je de kerkdienst
op 25 december bijwonen? Van harte welkom! Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk, via de website
www.bethelkerkscheveningen.nl/samenkerst of door te bellen naar koster Jolanda de Boer (0703557241). Op kerstavond, 24 december, is er vanwege de verscherpte corona-maatregelen geen
kerkdienst in de Bethelkerk.
Gezamenlijke dienst 26 december. Op zondag 26 december is er een gezamenlijke kerkdienst van
de Bethelkerk samen met de Nieuwe Badkapel - Zorgvlietkerk. Voorganger is ds. Adrie Sterrenburg. De
dienst vindt plaats in de Nieuwe Badkapel en begint om 10.00 uur.
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
NBV21
Onlangs is de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling uitgekomen. Inmiddels is ook de grote uitgave,
geschikt voor op de kansel, beschikbaar. Vanaf deze zondag lezen we in de Bethelkerk uit de NBV21.

Diensten: Zaterdag 25 december om 10.00 uur: ds. G.C. Lock, Kerstfeest
Zondag 26 december om 10.00 uur: ds. A. Sterrenburg, gezamenlijke dienst in de
Nieuwe Badkapel (Bethelkerk gesloten)

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

