kindernevendienst staat in het teken
van het Adventsproject 2018.
Thema: Elisabeth deelt in geloof
(Lucas1: 39-56)

geboorteverhalen van Johannes en
Jezus laten zien dat zij geboren
worden in een profetische beweging.
Rondom Zijn geboorte profeteren
Elisabet, Maria, Zacharias en Simeon.
Misschien is dat een aspect in het
kerkelijke leven dat ook ons kan
stimuleren: dat de kerk in essentie ook
een profetische beweging is. Wat kan
dat betekenen in onze situatie. Hebben
wij in het klein, als Bethelgemeenschap, ook profetische
trekken? Waar zou dat zichtbaar of
hoorbaar in kunnen worden?

Zondag 16 december 2018
Jaargang 17.45
Wekelijkse nieuwsbrief van
Wijkgemeente Bethel in de hervormde
gemeente te Zeist binnen de PKN
Reacties en kopij voor volgende week zijn
tot woensdag 17.00 uur welkom bij:
Jacobine Hogendoorn en Ies Visser
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl
website: www.bethelzeist.nl
Deze week verzorgd door: Cees
Bourgeois

Welkom!
In deze dienst gaat onze wijkpredikant
ds. C.M.A. van Ekris voor en Jochen de
Gier bespeelt het orgel.
Bent u hier als gast, dan heten wij u in
het bijzonder welkom. Voor meer
informatie kunt u na de dienst de
ouderling aanspreken. Ook kunt u onze
scriba Marijke van Eck mailen
(scribabethelzeist@gmail.com) of
contact opnemen met ouderling Jan
Heijting (jtheijting@gmail.com, tel. 0306870404). Zie ook www.bethelzeist.nl.

Crèche
Vanmorgen zijn de kinderen in de
crèche onder de hoede van dhr. David
van Ballegooijen, dhr. Bart van Zijl, dhr.
Harm van den Enden, Marita Borgers,
Lianne Borgers, Annelies Borgers en
Anne-Fleur Driessen.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de
groepen 1 t/m 6.
Groep 1/2 gaat met Eline Slootweg
naar de zaal achter ’t Lichtpunt.
Groep 3/4 komt bijeen in de Mirror,
links van de preekstoel (kosterskamer)
met Wilma Driessen en Anne-Fleur.
Groep 5/6 gaat naar de school via de
achteruitgang aan de Verlengde
Slotlaan met Mariëlle den Dunnen,
Gideon en vader A. Haklander. De

Maria vertrekt naar Galilea om haar
nicht Elisabet te bezoeken. Beiden
zullen zij een zoon krijgen. Dan blijkt
Elisabet het wonder van Maria als
moeder van de Verlosser te kennen.
Hoewel ze ouder is, groet ze Maria
heel nederig, want Maria is de moeder
van haar Heer. Maria’s vertrouwen
wordt daardoor versterkt. Wat is het fijn
dat Maria en Elisabet drie maanden
samen kunnen zijn. Ze delen het
wonder dat in hun levens gaat
gebeuren, maar helpen elkaar ook in
hun vragen en zorgen. Een kerk in het
klein, waar gelovigen elkaar helpen om
dichtbij God te zijn.

Rondom de prediking:
Profetische vrouwen
(Lucas 1: 39-56)
We behandelen deze Adventsperiode
de klassieke teksten uit Lucas: over
Zacharias, Maria, Elisabet, over
Johannes en Jezus. Vorige week
legden we het accent op de verborgen
hoofdrolspeler in heel deze
geschiedenis: de Heilige Geest. Hij
staat aan het begin van het leven van
Jezus. 'Ontvangen door de Heilige
Geest', zegt het credo. In het fragment
dat we vandaag lezen speelt de Geest
opnieuw een sleutelrol. Het komt tot
een ontmoeting tussen Maria en
Elisabeth, en in de diepere lagen van
die ontmoeting gebeurt veel beweging.
Het kind 'beweegt' in Elisabets schoot,
Elisabet 'beweegt' in haar
geestesleven: ze zingt een zegenlied,
en ze voelt zichzelf gezegend. En
Maria wordt aangestoken door die
'beweging', en ze actualiseert een oud
bevrijdingslied uit Israel. Als je de
teksten op je in laat werken is het
eigenlijk een extatisch tafereel. In de
kunstgeschiedenis wordt de
ontmoeting tussen Maria en Elisabet
altijd een beetje 'stijf' afgebeeld, maar
in de tekst zit uitzonderlijk veel
beweging. We bidden erom dat die
beweging, al naar gelang ons eigen
karakter en onze eigen situatie, ook
gebeurt in ons leven en in onze
gemeente. Om te beseffen: de

Middagdienst
Er is geen middagdienst in verband met
de Kerstzangdienst voor iedereen om
19.00 uur.

Collecten
1e voor de diaconie
2e voor het plaatselijk kerkenwerk
3e Kerk en Samenleving (D)
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij
de uitgangen.

Van de wijkdiaconie,
de 3e collecte vandaag
Deze diaconale collecte is bestemd voor
het algemene werk van Kerk en
Samenleving t.b.v. de wijkinloophuizen
in Zeist. De wijkdiakenen bevelen deze
collecte van harte bij u aan, waarom …
dat leest u hieronder

Wisseling in het Lindenhuis
Het Lindenhuis mag een plek zijn waar
de kerk zich in daden kan laten zien. In
de gastvrijheid van een huiskamer
voelen mensen zich al gauw op hun
gemak en aan de maaltijd delen zij hun
vreugden en verdriet. Voor hulp en
advies, taal- of naailes, voedselbank of
leerkansen kan men hier terecht.
Ik heb veel mensen zien gaan en
komen. En nu, na 9 jaar te hebben
mogen werken op deze plek ga ik het
stokje, per 1 februari 2019, overgeven
aan Ton Verweij. Ton komt inmiddels al
drie jaar over de vloer en heeft de
afgelopen twee jaar een opleiding
maatschappelijke dienstverlening
gevolgd, waarvan het laatste jaar in alle
vier inloophuizen van Kerk en
Samenleving. Nu is hij bijna klaar en is
het een goed moment om het
Lindenhuis in andere handen over te
geven.
Het geeft mij vreugde en ook wel
verdriet want in deze jaren heb ik de
bezoekers leren kennen en ook veel
van hen mogen leren. Zij zijn voor mij
een beetje familie geworden. Er breekt
een nieuwe fase aan. Ik ben God
dankbaar dat ik op deze plek, waar
mensen er zó voor elkaar zijn, samen

met de vele trouwe vrijwilligers, heb
mogen werken.
Met vriendelijke groet,
Mien Dittmar-Breunesse
Met dank aan Mien,
De wijkdiakenen Gerard, Gijs, Wouter,
Marc, Gerrit en Jan

Bethelmensen
Dankwoord
Via deze weg willen we iedereen
bedanken voor de felicitaties die wij
mochten ontvangen naar aanleiding van
onze Kerkelijke Inzegening van
16 november jl.
We hebben een prachtige dag gehad
met als hoogtepunt deze dienst. De
cirkel is rond. Ons huwelijk is nu
compleet. Ga met God en Hij zal met je
zijn
Corine en Rob Los

drumfanfare Jonathan (o.l.v. Arnold
Mulder). De spreker van aankomende
Kerstzang is Lenny Geluk- Poortvliet,
Tweede Kamerlid én inwoner van onze
mooie gemeente. Burgemeester
J.J.L.M Janssen leest net als
voorgaande jaren het kerstevangelie
voor en houdt een korte toespraak.
Verder werkt mee het Zeister
Vrouwenkoor (o.l.v. dirigent Arie Perk).
Aanvang: 19.00 uur, deur open vanaf
18.30 uur
Plaats: Nieuwe Kerk
Toegang: Vrij (collecte aan het einde
van de dienst voor de onkosten)

Uitnodiging
Kerstnachtdienst 2018
Vorige week heeft u/heb jij in het
Bethelnieuws al iets kunnen lezen over
de Kerstnachtdienst, op maandag 24
december om 21.00 uur in de Nieuwe
Kerk. We zingen samen Kerstliederen,
horen het verhaal van Maria en de
herder en na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten met warme
chocolademelk bij een kampvuurtje. Van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn!
Bij de uitgangen liggen flyers voor de
Kerstnachtdienst. Neem gerust wat mee
om mensen in uw/jouw omgeving uit te
nodigen! We hebben ruim voldoende
exemplaren beschikbaar.

48 Kerstzang voor
Iedereen in
Nieuwe Kerk
Voor de 48e keer wordt vandaag de
traditionele Zeister Kerstzang voor
Iedereen gehouden. Tijdens deze
laagdrempelige en sfeervolle viering
worden bekende kerstliederen
gezongen onder begeleiding van
organist Peter van Nes en de Zeister

De Kerstmeditatie wordt uitgesproken
door ds. J. Scheele-Goedhart, In de
thee- en koffiepauze staat een
kersttraktatie klaar. Voorts luisteren we
naar een Kerstgedicht en ontbreekt ook
het Kerstverhaal niet.
Tot slot is er gezorgd voor een
aangeklede broodmaaltijd. Kortom we
hopen op een sfeervolle bijeenkomst,
waar alle leden van harte welkom zijn!
Bent u geen lid maar bent u toe aan een
gezellig Kerst samenzijn dan bent u net
zo welkom !
We zien u graag. Tot spoedig.
Info: tel.. 030-6955169.

Senioren Bijbelkring Bethel
voor alle ouderen uit ons
midden
D.V. komt de senioren Bijbelkring Bethel
op 20 december weer bij elkaar. Tijdens
deze laatste kring van dit jaar staan we
nog eenmaal stil bij ‘Aspecten van het
Koninkrijk der hemelen’ Dit keer ligt de
Bijbel open bij Matth.18: 1-14.
Thema is: ‘Wie het kleine niet eert!’
Uiteraard zullen we ook aandacht
besteden aan Advent en Kerst. Voor
informatie kunt u terecht bij ds. F. van
Roest, 06-38122955 of
fvanroest@online.nl
Iedereen is welkom.

Giftenoverzicht
Hervormde
Wijkgemeente Bethel

Uitnodiging
Beste gemeenteleden, ook dit jaar
hopen wij ons huis weer open te stellen
voor degenen die alleen zijn en het
gezellig vinden de overgang van het
oude naar het nieuwe jaar samen te
vieren.
Na de kerkdienst bent u welkom. Geef
even door als u komt.
David en Maddie van Ballegooijen
Prinses Maximalaan 33
3708 ZT te Zeist
030-8892228
06-53950206
e

speciale bijeenkomst is een liturgie
samengesteld.

Kringen en
bijeenkomsten
Kerstviering O.K. De Bron
Op woensdag 19 december a.s. hopen
we met de leden van deze kring
Kerstmis te vieren. We starten zoals
gewoonlijk om 14.30 uur in 't Lichtpunt
bij De Nieuwe Kerk, Boulevard 2a en
sluiten af omstreeks 18.30 uur na een
gezamenlijke broodmaaltijd. Voor deze

Periode: september - oktober 2018
Aan giften ontvangen:
Voor Wijkkas
Via mw. V. van mw. K. € 50,- Via bank
fam. v. B. van mw. K. € 20,- Via bank
van fam. Z. € 25,-, van dhr. v.d. H.
€ 15,-, van mw. S. € 50,-, van fam. v. H.
€ 80,-, van mw. v.d. L. € 7,50, van fam.
v.d. W. € 10,-, van fam. v. B. € 15,-, van
fam. C. € 10,-, van mw. L. € 50,-, van
fam. H. € 50,-, van fam. G. € 25,-, van
dhr. V. € 100,-, van fam. G. € 10,-, van
fam. Z. € 30,-, van dhr. H. € 100,-, van
G. € 20,- en van dhr. K. € 10,Voor HVD
Via bank CvK van N.N. € 10,Voor Chaverim
Via bank van fam. v.d. B. € 37,50, van
fam. B. € 125,-, van mw. S. € 75,-, van
fam. v.d. P. € 50,- en van dhr. T. € 20,-.

Voor Kerk in Actie: Noodhulp
Sulawesi
Via bank van fam. v. R. € 100,-, van
fam. H. € 100,-, van fam. v.d. D. € 100,-,
van fam. B. € 100,-, van fam. S. € 50,en van D. € 50,-.

Agenda

Hartelijk dank voor uw giften!

2019

2018
19 -12 Kerstviering Ouderenkring De
Bron
20-12 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)

31-01 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)

Wie helpt mee?

28-02 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)

Onze koster, Gert Verweij, verdeelt zijn
tijd over diverse hervormde kerken. Wij
zijn er als Bethelwijk mee gezegend dat
hij het merendeel van zijn uren in de
Nieuwe Kerk kan besteden. Voor
bepaalde taken bekijken wij wel of Gert
door gemeenteleden ondersteund kan
worden. Specifiek organiseren wij
daarom nu op dinsdagavond 8 januari
2019 een grote schoonmaakactie. Er
zijn diverse taken, van licht tot zwaar.
Wij starten om 19.30 uur en eindigen
om 21.30 uur. Voor deze grote
schoonmaakactie geldt dat vele handen
licht werk maken! Helpt u mee? Stuur
dan een mail naar
vanvliet@bethelzeist.nl of bel/app naar
06-42366744.
Ouderling-kerkrentmeesters Wilfred
Hogendoorn, Henk Jan Ploeg en
Daniëlle van Vliet.

28-03 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)

Zie op de achterkant van deze pagina
de uitnodiging voor het Kerstfeest voor
de kinderen (voor jong én oud).

25-04 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)
10-05 / 12-05 Gemeenteweekend
23-05 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)

Diensten zondag
23 december 2018
10.00 uur
17.00 uur

ds. J. Scheele-Goedhart
Kinderkerstfeest

