Zondag 5 december 2021 – Tweede Advent
Voorganger: mevrouw A. van Mansum-Hoogenboezem, Schiedam
Orgel/vleugel: Marcel van Duyvenvoorde
Ouderling van Dienst: Marien de Jong
Lector: Jan Willem Engelen
Kindernevendienst: Mandy Vrolijk en Erny Grootveld
Tienerdienst: Maarten Pronk
Zang: Carine Vink, Frank-Jan Pronk en Annelies van Duijvenvoorde
Oppas: Alie Kool en Dineke Taal
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.

Tweede Advent. De kaarsen worden aangestoken door Tessa en Rosanne Zuurmond: Twee kaarsen
mogen branden. Hun licht schijnt warm en zacht, voor mensen in het donker als lichtpunt in de nacht.
Bij de dienst. Anneke van Mansum uit Schiedam is de voorganger in deze dienst. Zij was in het
verleden aan onze gemeente verbonden als pastoraal werker. Bij de kindernevendienst wordt aan de
hand van het verhaal over Maria verder gewerkt met het thema “Tel je mee?”. We zingen vanmorgen
ook weer een couplet van het projectlied “Iedereen telt mee!” Vorige week hebben de kinderen het ons
voorgedaan. Vandaag stemmen we allemaal in.
Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Ontsteken van de adventskaarsen
Intochtslied Psalm 80 : 1, 2 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
Verootmoediging lied Hh 298 “Genade zo
oneindig groot”
Leefregels
Lied 974: 1 en 2
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Projectlied “Iedereen telt mee”

Evangelielezing: Lucas 1 : 26 – 46a
Lied 157a : 1 t/m 4
Kinderen mogen naar de nevendiensten
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied 462 : 1 t/m 6
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 439 : 1, 2 en 3
Zegen

Kindernevendienst. Wij vertellen vanmorgen de kinderen het verhaal van Maria “God maakt gewone
mensen belangrijk”, Lucas 1.
Tienerdienst. Vanmorgen is er weer tienerdienst voor de jongeren tot 17 jaar.
Bloemengroet. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar familie
N.C. Buitenhek-Roozendaal en naar familie L. van Dongen-Taal. 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 “Kinderen
in de knel”, een project van Kerk in Actie. 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 is de uitgangscollecte (bussen) voor Cuba: na
lange tijd van inperking door de overheid, bloeien de kerken daar weer op. Zij zetten
verschillende sociale projecten op ter ondersteuning van hun samenleving.
Avondactiviteiten. Vanwege aangescherpt maatregelen zijn er deze weken geen avondactiviteiten in
de kerk. Een aantal activiteiten vindt wel digitaal plaats.
Bezorg(st)ers gezocht. Namens de Bethelkerk willen we alle gemeenteleden weer een kerstkaart
brengen. Hulp is daarbij zeer welkom. De kaarten moeten worden bezorgd van 10 tot 15 december.
We zoeken nog flink wat bezorg(st)ers. Laat het even weten als je mee doet aan: Ria ter Horst,
riaterhorst1@gmail.com, telefoon: 06-51.06.76.46 of 355.27.09. Er ligt dan een stapeltje kaarten voor je
klaar. Ophalen van de stapeltjes kan in de kerk op vrijdag 10 december tussen 15.00 uur en 19.00 uur
en op zondag 12 december na de kerkdienst. Als de kerk dicht is, bel dan even aan bij Jaap en
Jolanda. Alvast hartelijk dank voor je hulp!
Dienst aan Zee. A.s. zondag kunt u weer eerder opgenomen en uitgezonden digitale Dienst aan Zee
beluisteren en bekijken via het YouTube kanaal van de Bethelkerk. Het zal een samengesteld
programma in Kerstsfeer zijn. Medewerkenden zijn: ds. K. Staat met een korte meditatie over “Kijk naar
de sterren”, Herman Jeurissen op de midwinterhoorn, en een groot koor en orkest vanuit de Grote Kerk
o.l.v. Sander van Marion. Bovendien speelt Sander in de St. Paul Anglican Church in Toronto een
improvisatie bij “Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen”. Veel kijk- en luisterplezier gewenst!
Digitale thema-avond – Bidden in de kloostertraditie. De thema-avond van donderdag 9 december
zal vanwege de nieuwe coronamaatregelen gehouden worden via Zoom. We beginnen om 20.00 uur.
Wil je meeluisteren en meedoen, stuur dan even een mailtje naar
dominee@bethelkerkscheveningen.nl. Dan ontving je een uitnodiging en link met uitleg over hoe het
digitaal werkt. Deze laatste thema-avond over het Onze Vader gaat voer bidden in de kloostertraditie.
Als er ergens geleefd wordt op het ritme van het gebed, dan wel in de getijden van de kloostertraditie.
Bovendien kent het monastieke leven verschillende vormen van bidden die verrijkend kunnen zijn voor
ons. Tijdens deze avond vertelt ds. Gerco Lock over het bidden in de kloosters en leren we hoe we hier
zelf ons voordeel mee kunnen doen. We bekijken een aantal filmfragmenten waarin kloostergebeden
een rol spelen. Aan de hand van deze fragmenten lezen en bespreken we gebeden van kloosterlingen.
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.

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
Donderdag 9 december om 10.00 uur: Koffieochtend in de Bethelkerk
Donderdag 9 december om 19.00 uur: Catechese - Digitaal
Donderdag 9 december om 20.00 uur: Thema-avond Onze Vader - Digitaal
Dienst Bethelkerk: Zondag 12 december: ds. G.C. Lock, viering heilig Avondmaal

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 of:
pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

