Zaterdag 25 december 2021 – *Kerstfeest*
Voorganger: ds. G.C. Lock
Orgel: Marcel van Duyvenvoorde
Zang: Pearl Jozefzoon en de kinderen van de Bethelkerk
Ouderling van Dienst: Tine Schipper
Lector: Chris Batenburg
Kindernevendienst: Anita de Zeeuw en Ria ter Horst
Oppas: Hanny Pronk en Annemieke Batenburg
Deze dienst is online te volgen via www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen. Daar kunt u ook de
liturgie vinden. Op Tweede Kerstdag om 10.00 uur komt de gezamenlijke dienst online vanuit de Nieuwe
Badkapel-Zorgvlietkerk. Voorganger is ds. A. Sterrenburg uit Voorburg, ouderling van dienst is Martin
Buis en het orgel wordt bespeelt door Bert Mooiman. Collectes voor Algemeen Diaconaat, Pastoraat en
Eredienst en Onderhoud.
Te volgen via www.nieuwebadkapel.nl. Hier is ook de liturgie voor de dienst te vinden.
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. Marcel van Duyvenvoorde en Pearl Jozefzoon luisteren de kerkdienst op met prachtige
muziek. Ook de kinderen van de Bethelkerk en hun ouders zullen er zijn: de kinderen sluiten het
adventsproject “Tel je mee?” af en zingen samen met Monique Harteveld het projectlied. Er is in de
kerkdienst dus kindernevendienst en oppas voor de gezinnen die zich aangemeld hebben.
Zondag 26 december is de Tweede Kerstdag. Deze zondag vieren we samen met de gemeente
Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk. We lezen uit Hosea 11 en Matteüs 2 : 13 – 15 en 19 – 23.
We wensen u en jou gezegende Kerstdagen.
Orde van dienst
De kinderen treden binnen:
daarna samen lied “Komt allen tezamen”
Welkom en mededelingen
Lied 487 : 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 481 : 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Lied: “Halleluja”
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Lezing van Lucas 2 : 1 – 20

Kindermoment
Projectlied “Iedereen telt mee”
De kinderen gaan naar de nevendienst
Lied “Maria, weet je wel?”
Verkondiging
Lied “Kerstnacht boven Bethlehem”-Sela
Gebeden
Collecte-aankondiging
Lied “Ere zij God”
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen het verhaal “De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders”.
Uit Lucas 2 : 6 – 20.
Collectes. De eerste collecte is vanmorgen bestemd voor het “Straatpastoraat”. 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:
NL36 RABO 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.

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 financieel niet
gemakkelijk heeft. Meer informatie vindt u op www.stekdenhaag.nl/warmte.
Online Nieuwsjaarsconcert. In navolging van zijn vader Herman bespeelt André van Vliet op 1 januari
het kleurrijke Bätz-orgel in de Evangelisch Lutherse Kerk om 20.00 uur. Gekozen is voor werken die
prachtig uitkomen op dit bekende orgel. Meer info: www.andrevanvliet.nl.
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:
Zondag 26 december om 10.00 uur: ds. A. Sterrenburg, gezamenlijke dienst in de
Nieuwe Badkapel, online
Vrijdag
31 december om 16.00 uur: Gezamenlijke oudejaarsdienst vanuit de Bethelkerk,
ds. Ch. van der Leest en ds. G.C. Lock, online
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 2 januari om 10.00 uur:
mevrouw ds. M.A. Bezemer, Wassenaar, online

Mededelingen voor zondag 2 januari 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

