Zondag 23 december 2018
Jaargang 17.46
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: Ies Visser

Welkom!
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.

Bethel en haar
predikanten
Per 1 maart 2019 is het al weer drie jaar
geleden dat, onze wijkpredikant, dr.
C.M.A. van Ekris parttime (2 dagen)
door onze wijkgemeente ter beschikking
werd gesteld aan de IZB ten behoeve
van Areopagus en dat ds. J. Scheele
Goedhart voor die 2 dagen als
wijkpredikant aan Bethel werd
verbonden. In beide situaties is sprake
van detachering, waarvan de termijn per
genoemde datum afloopt. Over de
consequenties van beide aflopende
detacherings termijnen heeft de
kerkenraad in de afgelopen periode
nauw contact onderhouden met onze
predikanten. Wat betekent dit nu voor
onze wijkgemeente Bethel en de
predikanten?
Ds. Scheele Goedhart is formeel in
dienst van de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) en van daaruit voor
drie jaar verbonden aan onze

wijkgemeente. Die verbintenis kan om
juridische redenen niet worden verlengd
en daarom komt per genoemde datum
een einde aan de relatie tussen Bethel
en ds. Scheele Goedhart. In onderling
overleg is de afscheidsdienst bepaald
op DV zondagmorgen 17 februari. Na
afloop van de dienst is de gemeente in
de gelegenheid afscheid te nemen van
Jan, Liesbeth en hun kinderen. In de
loop van januari as. zullen we over de
inhoud van hun afscheid in
Bethelnieuws meer informatie
verstrekken. Op die zondagmorgen
zullen we uiteraard een dankwoord
uitspreken, maar op voorhand willen wij
Jan vast bedanken voor zijn prediking
van het Woord van God, zijn pastorale
betrokken- en bewogenheid en grote
toewijding bij alles wat op zijn weg
kwam. Wij bidden dat Jan spoedig als
predikant in een andere gemeente mag
gaan dienen.
Eveneens komt per genoemde datum
een einde aan de overeenkomst tussen
Bethel/dr. van Ekris enerzijds en de IZB
anderzijds. Daarmee is Kees vanaf dat
moment weer voor honderd procent
verbonden aan wijkgemeente Bethel.
Zoals eerder gememoreerd heeft de
kerkenraad intensief overleg gevoerd
met Kees over de ontstane situatie per 1
maart 2019. Kees is, samen met
Arianne, in een fase aangekomen
waarbij ze overdenken wat Gods
bedoeling is met hun leven, vanzelf
geldt dat in het bijzonder voor Kees. Er
zijn meerdere roepingen mogelijk en al
die roepingen overwegen zij in hun hart,
geleid door de Geest, om alzo een
beslissing te kunnen nemen. We vragen
u daarom te bidden voor Kees en
Arianne om inzicht en wijsheid door de
Heilige Geest. Dat geldt evenzeer voor
ons als gemeente. We leggen daarmee
alles in Gods hand en hopen voor 1
maart op duidelijkheid en zoveel eerder
als mogelijk is.
Met broederlijke groet,
Jan Heijting
Voorzitter wijkkerkenraad Bethel.

Ochtenddienst
In deze ochtenddienst gaat onze
wijkpredikant ds. J. Scheele-Goedhart
voor en Sander Booij bespeelt het orgel.

Crèche
10.00 uur : Mw. Lia Schulting, dhr. Jaap
Schulting, mw. Caroline den Ouden,
Anne Schmohl, Madeleine Tigelaar,
Anne Roos de Korte

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 4 en 7/8
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt
(Marijke Mater), groep 3/4 in de Mirror,
links van de preekstoel (kosterskamer)
(Alexandra de Winter en Tobias)

Groep 7/8 in de school, achter uitgang
Verlengde Slotlaan (Coen van
Ettekoven en Joep, vader: Cees-Jan
Roos)
Alle groepen werken aan het
Adventsproject, waarin vandaag verteld
wordt uit Lucas 1: 57-80
Thema: Johannes, een levend teken

Zacharias en Elisabet hebben toch een
zoon. Dat is prachtig, maar niet het
belangrijkste. Daarom is Johannes’
naam ook zo belangrijk. Die is een
boodschap: God is genadig. Gods
redding, de Messias, komt bijna. Want
Johannes zal voor Gods Zoon uit gaan
en Hem aankondigen. Zacharias
geloofde dat eerst niet, toen hij het
hoorde. Sprakeloos moet hij
opschrijven: ‘Johannes zal hij heten’.
Dan is duidelijk, dat hij het nu wel
gelooft. God geeft hem dan zijn stem
terug en Zacharias kan weer zingen
over Gods liefde. En over hun
Johannes: hun zoon is het teken dat
God doet wat Hij belooft. Jezus, Gods
wonder komt dichtbij. Nog even!

Rondom de prediking
Rondom Zacharias is het stil, al
maanden. Stom is hij en doof, er valt
alleen met hem te communiceren met
gebaren of op papier, sinds hij in de
tempel een engel heeft gezien en niet
geloofd heeft. Al die tijd groeide het
kindje bij Elisabeth, zijn vrouw. Hij heeft
het gezien zonder ervan te kunnen
spreken, en na die maanden komt nu de
climax: zijn zoon wordt geboren en zijn
tong komt los. Dan komt de vrucht naar
buiten van die maandenlange stilte:
geen verbittering of zelfrechtvaardiging,
maar één groot loflied. Mooi als de stilte
en de afzondering dat met je doen: dat
je steeds meer ervaart hoe groot God is,
en dat je als je dan onder de mensen
bent eerst van Hem wilt zingen. We
lezen Lukas 1:57-80 en hopen zo
samen ons voor te bereiden op ons
loflied op God, dat we zingen als zijn
Zoon voor ons geboren is.

Middagdienst
Om 17.00 uur begint het
Kinderkersfeest met als pianist Hemmo
Brink

Crèche:
Dhr. Willem Jan van de Berg

Collecten
1e voor de diaconie
2e voor het plaatselijk kerkenwerk
3e bij de uitgang voor Orgels (K)
Bij de uitgang zijn ook de
zendingsbussen

Bethelmensen
Dhr. A. de Kruyf (Julianalaan 33) is
opgenomen in het Diaconessenhuis te
Zeist, Afd.2 kamer 1.

Kerstpakketten Actie
2018
Je kan nog steeds een bijdrage leveren
aan de kerstpakkettenactie!
Allereerst door een naam te geven. Dat
kan iemand zijn waaraan u denkt of wie
u of jij eens met iets extra’s wil
verrassen. Dit hoeven zeker geen leden
van een kerk te zijn. Ook kan je nog je
kerstpakket (door) geven, of spullen om
deze te maken, maar ook lege dozen
zijn welkom!
Je kan de namen of spullen voor en na
e
de beide diensten op zondag de 23
geven aan Jan of Ina in ’t Lichtpunt of
spullen brengen op Tiendweg 38 en
namen doorgeven op
janappel@filternet.nl of 06-27375103.
Geven doorgeven, ontvangen,
bemoedigen!!!!!!
We hopen op veel reacties!
Ina Lokhorst en Jan van der Grift

Kerstnachtdienst 2018
Kom, verwonder je!
Deze dagen vieren we met elkaar de
komst van Jezus als klein kindje naar de
aardige. Morgenavond, op 24 december
2018 om 21.00u, is er in de Nieuwe
Kerk een Kerstnachtdienst. Kom,
verwonder je over het Kerstverhaal en
zing mee met bekende Kerstliederen.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met warme chocolademelk
en glühwein bij een kampvuurtje. Van
harte welkom!
P.S. Afgelopen week hebben enkele
gemeenteleden, waaronder de tieners
van de Torch, uitnodigingen verspreid in
omgeving van de kerk. Hartelijk dank
voor jullie hulp!

Kerstfeest 25 december
'Aan haar feesten kent men de
christelijke kerk', schreef Miskotte. Aan
haar feesten dus. 'Niet aan haar
mensen, niet aan haar meningen, aan
haar lied meer dan haar dogma'. Mooi is
dat: op de hoogtijdagen van de kerk
staat de vreugde centraal, en de
vreugde is kenmerkend voor de liederen
die we zingen.
Komend Kerstfeest hopen we die
vreugde samen te beleven. We zingen
traditionele liederen, waarin we de

vreugde herkennen, (vaak ook de
vreugde die ons al eerder aanraakte,
ook als kind). We zingen
bijvoorbeeld 'komt verwondert u hier,
mensen, zie hoe dat God u bemint'. We
zingen over de 'Engelen die Gods eer
zingen', en wij doen daar zelf ook aan
mee in het 'Ere zij God'. Maar we zingen
niet alleen oude liederen. Kerstfeest is
ook een feest dat mensen van vandaag
inspireert en aanzet tot nieuwe liederen.
We zingen bijvoorbeeld een prachtig
nieuw lied, een soort geloofsbelijdenis
uit het nieuwe liedboek, en dat zingen
we opzettelijk na de Evangelie-lezing
('in God de Vader op Zijn troon, geloven
wij, en in de Zoon', NLdK 342).
Daarnaast is er op Kerstmorgen een
klein projectkoor van gemeenteleden,
onder leiding van Heidi en Wouter
Harbers, die met elkaar drie liederen
hebben ingestudeerd. Dat zijn liederen
uit diverse tradities.
Op de hoogtijdagen beseffen we ook
dat het Evangelie wereldwijd ingang
heeft gekregen: bij denkers en dichters,
moeders en musici, in allerlei soorten
mensen over heel deze wereld.
Kerstfeest is een dag om te aanbidden,
om in- en uit te ademen in het grote
geheim, dat God ons genadig is.
Om 10 uur beginnen we te
zingen. Gezegend Kerstfeest!

Collecte 1e Kerstdag
Op 1e kerstdag is de 3e collecte bij de
uitgang bestemd voor het project ‘Kind
in de knel’. Hierover heeft u bij de
ingang een folder ontvangen, waarin
meer wordt uitgelegd over dit project.
Namens de diakenen alvast hartelijk
dank voor uw bijdrage!
Marc Buizer

Omega
van
Start

Op DV dinsdag 22 (info) en 29 januari
start Omega voor ouderen. Voor
verdere informatie zie De Opgang van
december en de website van de wijk.
Meldt u zich aan? Er is al een flink
aantal deelnemers en de cursus gaat
sowieso door.
Opgave (een belletje, een mailtje of een
appje is voldoende) graag zo snel
mogelijk, maar in ieder geval voor 15
januari bij:
Theo v.d. Bos T 0306952320 M
0623233332, t.vandenbos@filternet.nl
Of: ds. F. van Roest (cursusleider) M
0638122955, fvanroest@online.nl

Oliebollenactie 20182019
Ook dit jaar organiseren de Jeugdclubs
Stuif es in, de Torch en Sola in
samenwerking met de beste
(oliebollen)bakker uit Zeist hun jaarlijkse
oliebollenactie. De
bakker levert heerlijke oliebollen en
appelbeignets, die ook deze
jaarwisseling natuurlijk niet mogen
ontbreken. Dit jaar gaat de opbrengst
naar Stichting Timon en verscheidene
activiteiten van de drie organiserende
jeugdclubs (waaronder deelname aan
Sirkelslag).
Prijzen
De oliebollen: € 1,00 per stuk of 10
voor € 9,50
De appelbeignets: € 1,75 per stuk
of 10 voor € 16,50
Hoe te bestellen?
De bestelformulieren worden uitgedeeld
en liggen in het Lichtpunt. U kunt het
formulier inleveren in de daarvoor
bestemde doos in het Lichtpunt. Ook is
het mogelijk om uw bestelling te
plaatsen via de website
(www.bethelzeist.nl/oliebollen) of een
mail met uw bestelling te sturen
naar mjcatsburg@hotmail.com

MCD – statiegeldactie –
Woord en Daad
Doet u ook uw boodschappen bij de
MCD en draagt u Woord en Daad een
warm hart toe? Tot 1 januari 2019 is de
opbrengst van de statiegeld bonnetjes
die bij de MCD worden ingeleverd, voor
Woord en Daad! Helpt u mee er een
mooie opbrengst van te maken?
Alvast bedankt. Woord en Daad Comité
Zeist

Sola Gala
Beste Sola-leden,
De winter is al in volle gang en het
mooie jaar komt al snel ten einde. Deze
tijd is gelukkig wel gevuld met leuke
dingen zoals kerst en nieuwjaar maar
natuurlijk ook het Sola Gala!
Op 5 januari in 2019 zullen we samen
de ingang van het nieuwe jaar vieren
met een diner en een feestje. We doen
dit onder het thema: ‘Night at the
movies’, kom dus als je favoriete film
karakter of als een filmster bij een
première. Van 18:30 tot 19:00 is de
inloop in De Bron (Sionskerk Jacob
Catslaan 73) en om 22:30 begint de
afterparty in de Mirror in de Nieuwe Kerk
onder het thema ‘Aprés-ski’. De kosten
zijn €15,- p.p. (Overmaken naar NL 84
INGB 0002032501). Per persoon mag
er 1 introducé mee.
We zien jullie graag dan!
Groetjes, De Galacie: Daniëlle, Rogier,
Madeleine, Christiaan en Zavanne

Vanuit de Kerkenraad

Diensten komende
week

Op 12 december vergaderde de
kerkenraad voor de laatste maal in
2018. Het was tevens de laatste
vergadering onder voorzitterschap van
br. Heijting. Na het zingen van Lied 328,
gaat br. van Ballegooijen voor in gebed,
waarna hij een inleiding houdt over het
belang van het gebed. Omdat per 1
maart 2019 zijn contract afloopt is er
gesproken over het afscheid van ds
Scheele-Goedhart. In de ochtenddienst
van 17 februari zal hij afscheid nemen.
Aan de orde is geweest de begroting
voor de wijkkas van 2019, welke is
goedgekeurd.
Er is gesproken over de ontwikkelingen
rond het fusieproces Zeist-breed. In
Opgang zal de AK hierover
communiceren. Na in dankbaarheid te
hebben geconstateerd dat alle
vacatures zijn vervuld, is gemeld dat de
bevestiging van de nieuwe
ambtsdragers en herbevestiging van br
Schipper zal plaatsvinden op 13 januari
2019. Op 3 februari 2019 is er de
volgende doopdienst. Ook het
vergaderrooster 2019 van de
kerkenraad is goedgekeurd. De data
zullen in de jaarkalender (onder
“organisatie”) worden vermeld. Een
initiatief van een gemeentelid een
boekenkast met christelijke boeken in
een ruimte van de kerk te plaatsen is
goedgekeurd en zal nu verder worden
uitgewerkt. Vanaf 1 april 2019 zullen er
in de Mirtehof op de zondagochtend
geen kerkdiensten meer worden
gehouden. Wel wordt onderzocht of er
een andere invulling mogelijk is. Nadat
br. Heijting heeft terug geblikt op zijn
periode als kerkenraadslid en het laatste
jaar als voorzitter, laat hij zingen Psalm
63 vers 2 en besluit hij de vergadering
met gebed.

Maandag 24 december 2018
(Kerstavond)

Agenda
2018:
28-11 Ouderenkring De Bron
02-12 Praise&Prayer
02-12 Basiscatechese
05-12 Gebedskring
19-12 Kerstviering Ouderenkring De
Bron
20-12 Bijbelkring Bethel (10:00u)
2019:
31-01 Bijbelkring Bethel (10:00u)
10-05/ 12-05 Gemeenteweekend

21.00 uur Kerstpraise
Dinsdag 25 december 2018 (Eerste
Kerstdag)
10.00 uur ds. C.M.A. van Ekris
Zondag 30 december 2018
10.00 uur prof. Dr. F.G. Immink
(Driebergen)
17.00 uur ds. G.J. Roest (Huizen)
Zie verder ook de achterzijde van
deze bladzijde

