Zondag 9 januari 2022 – Eerste zondag na Epifanie
Voorganger: mevrouw Jacintha Swieb
Orgel: Arie Kraaijeveld
Ouderling van Dienst: Maarten Pronk
Lector: Lizzy Oosterveen-Kraan
Zang: Frank-Jan Pronk en Maarten Pronk
Dienst te volgen en liturgie te vinden via: www.bethelkerkscheveningen.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.
NBV21. Sinds een paar weken gebruiken wij in de Bethelkerk de Nieuwe Bijbel Vertaling 21.
Orde van dienst
Intochtslied Psalm 24 : 1 en 4 (Youtube,
“Nederland zingt”)
Stil gebed en bemoediging
Gebed van verootmoediging
Lied 981 : 1, 3 , 4 en 5
Leefregel: Mattheüs 5 : 38 – 48
Lied opw. 719 “Van de machtigste berg”
Gedicht Mirjam Bresser
Gebed om de verlichting met de heilige Geest
Eerste lezing: Psalm 36 : 6 – 13

Kindermoment
Kinderlied: “Onder boven, voor en achter”
Tweede lezing: Romeinen 1 : 18 – 25
Lid Hh 654 “O Heer, mijn God”
Verkondiging
Lied “Bij u is de bron” – Sela
Gebeden
Collecteaankondiging
Slotlied 978 : 1, 3 en 4
Zegen

Bloemengroet. De bloemen gaan vanmorgen met een hartelijke groet namens ons allen naar de heer
R. de Jonge en naar fam. P. v.d. Harst-Grootveld. 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.
“Kindertehuis Bal Anand”. 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 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.

Bethel Bezoek Actie. In november jongstleden zijn we weer gestart met de Bethel Bezoek Actie. In de
dienst van 26 september was er de oproep aan de gemeente om zich op te geven om twee
gemeenteleden te bezoeken. Wat was het geweldig om te zien dat 45 gemeenteleden bereid waren om
hieraan mee te werken. Ruim 90 gemeenteleden kregen in de maanden november en december door
de Bethel Bezoek Actie een bezoekje namens de kerk. Enkele bezoekjes zijn door corona nog even
uitgesteld en ook niet iedereen durfde om deze reden al bezoek te ontvangen. Dus ook in de komende
maanden zullen wellicht nog enkele gemeenteleden worden bezocht. Eind januari sluiten we de BBA
officieel af en bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes ervan. Rondom de kerkdienst
van 30 januari besteden we hier aandacht aan. De vorm waarin dit gebeurt, hangt af van de dan
geldende maatregelen. Het blijft hartverwarmend om het samen gemeente zijn op deze manier gestalte
te geven en de Bethel Bezoek Actie is dus zeker weer voor herhaling vatbaar.
Oecumenische dienst. Op 16 januari vindt de jaarlijkse oecumenische dienst plaats, een gezamenlijk
initiatief in de ‘week van het gebed’ van de gemeenten van de Antonius Abtkerk, Nieuwe Badkapel en
Bethelkerk. Ieder jaar wordt voor de gebedsweek een thema voorbereid door christenen uit de
wereldkerk. De dienst wordt dit jaar gehouden in de Nieuwe Badkapel. Vanwege de huidige
maatregelen kunnen er geen kerkbezoekers bij zijn. De dienst is online te volgen via
www.nieuwebadkapel.nl.
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 vandaag 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: Zondag 16 januari om 10.00 uur: Oecumenische dienst online vanuit de Nieuwe Badkapel
met ds. Charlotte v.d. Leest, diaken Henk Zoelen en ds. Gerco Lock
Zondag 23 januari om 10.00 uur: ds. Gerco Lock, bevestiging ambtsdragers

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

