Zondag 2 januari 2022 – Epifanie
Voorganger: ds. Mary An Bezemer, Wassenaar
Orgel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Tine Schipper
Lector: Jan Willem Engelen
Zang: Annelies van Duijvenvoorde, Carine Vink en Jacintha Swieb
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.betthelkerkscheveningen.nl.
Kerkdiensten online. Ten gevolge van de aangescherpte coronamaatregelen worden de kerkdiensten
weer online gehouden. We vragen u de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via de kerkradio of via de
website van de Bethelkerk: www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen.
Bij de dienst. Het is al bijna traditie dat ds. Mary An Bezemer voorgaat op de eerste zondag van het
nieuwe jaar. Vandaag is dat opnieuw in een online-dienst. We hopen dat aan deze beperking snel weer
een einde komt in 2022 en we elkaar kunnen ontmoeten. Voor nu wenst de kerkenraad ieder die deze
nieuwsbrief leest al ’t nôdige voor têd en eeuweg’êd!
NBV21. Sinds een paar weken gebruiken wij in de Bethelkerk de Nieuwe Bijbel Vertaling 21.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 134 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 526 : 1 en 4
Kyrie en Gloria: Lied 315 : 1
Bijbeltekst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing: Matteüs 2 : 1 – 12

Lied 518 : 1, 3 en 7
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied Hh ?
Gebeden
Collectes
Slotlied 513 “Nieuwjaarslied”
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet namens ons allen naar
mevrouw J.G. Jol-Mandersloot en naar het echtpaar G. van den Ende. Contactpersoon voor de
bloemengroet is Ilse de Niet, email: bloemengroet@bethelkerkscheveningen.nl.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het Werelddiaconaat en wel t.b.v. “Versterk
de kerk in het Midden-Oosten”. 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 januari zijn deze voor Nicaragua. Samen groeien:
onderwijs en vorming voor 375 kinderen en tieners die leven in armoede, geweld en verslaving.
Elke dag zijn zij welkom in de kerk en krijgen dan bijles, bijbelonderwijs en sporten samen.

Maar het belangrijkste is dat de kinderen aandacht en liefde krijgen. Bovendien wordt aan 60
kinderen iedere dag een maaltijd uitgedeeld.
Actie “Den Haag geeft warmte”. Zoals u weet stijgen de energieprijzen en wordt het dagelijks leven
duurder. Ter compensatie krijgt iedereen gemiddeld € 400,- van de overheid. Voor veel mensen is dat
lang niet genoeg en voor veel anderen is het helemaal niet nodig. Daarom start “Stek” in navolging van
andere kerken en organisaties in het land en i.s.m. de Protestantse Diaconieën, Voedselbanken, de
Haagse Gemeenschap van Kerken en de Liberaal Joodse Gemeente de actie “Den Haag geeft
warmte”. U kunt een bedrag doneren via het “Stek” (ANBI) rekeningnummer NL83 INGB 0009 5168 45,
o.v.v. ik geef warmte. Zo kunnen we onze solidariteit tonen naar de medemens die het financiëel niet
gemakkelijk heeft. Meer informatie vindt u op www.stekdenhaag.nl/warmte.
Digitale Dienst aan Zee. Vanaf zondag 9 januari kunt u via het You Tube kanaal van de Bethelkerk
luisteren en kijken naar een herhaling van de Nieuwjaarsdienst aan Zee van januari 2021. Met
medewerking van o.a. ds. E. Versloot over “Wat de toekomst brenge moge”, het Concert Choir van de
Amerikaanse Kerk, The Trumpets of the Lord, het Oeral Kozakkenkoor en Sander van Marion.
Wijkvereniging De Vonk bedankt alle bezorg(st)ers van het “Dagboekje 2022” in de afgelopen weken.
Wij hebben nog enkele boekjes over. Heeft u belangstelling? Dan kunt u bellen met Jolanda, 3557241.
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.

Diensten: Zaterdag 1 januari om 10.30 uur: Gezamenlijke nieuwjaarsdienst vanuit de Oude Kerk,
ds. B.H. Weegink en ds. B.J.D. van Vreeswijk, online
Zondag 9 januari om 10.00 uur: Jacintha Swieb, onlinedienst

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, email: 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

