Bij groep 1/2 wordt verteld uit Lukas
15:1-7 (Gelijkenis verloren schaap)
de groepen 3 t/m 6 horen uit Lucas
2:21-40 (Simeon en Hanna ontmoeten
hun Redder)

Zondag 30 december 2018
Jaargang 17.47

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:
Corine Meijering-van Bemmel

Welkom!
In deze ochtenddienst gaat prof. dr. F.G.
Immink uit Driebergen voor en bespeelt
Geerd Voortman 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
dhr Dirk de Bruin, mw Berdine
Westland, mw Elise Dittmar, Roos de
Wit, Sebastiaan Vernout, Berend
Schoonderwoert

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 6.
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt
(Lydie)
3/4 in de Mirror, links van de preekstoel
(kosterskamer) (Ingeborg en Emma)
5/6 in de school, achter uitgang
Verlengde Slotlaan (Annelous en Mirthe,
vader: Jan Menke de Winter)

Op het Kerstfeest hebben we het
uitgezongen: Jezus is geboren!
God gaf zijn eigen Zoon, de Verlosser.
Maar als we verder lezen in Lucas 2,
ontdekken we, dat zijn ouders hem
opvoeden als ieder ander kind. Zij
brengen Hem in de tempel om Hem op
te dragen aan God. Ze offeren een paar
duiven en doen die dingen die volgens
de Joodse wet gewoon zijn. Je ziet
daaraan niet dat Jezus de Messias is.
Het lijkt allemaal gewoon verder te gaan
in Jezus’ leven. Er zijn echter momenten
dat even zichtbaar wordt dat Hij
bijzonder is, tekenen van Gods wonder.
Simeon en Hanna vertellen ervan in de
tempel.

Rondom de prediking
Oudejaarsavond en
nieuwjaarsmorgen
'Oefenen in vreugde'
In de Advents- en Kerstdiensten lazen
we steeds over vreugde. Een paar
voorbeelden: van Johannes wordt
gezegd dat velen zich over zijn leven
zullen 'verheugen' (1.14). Als Gabriel
Maria opzoekt, spreekt hij met haar over
de 'vreugde' die Maria ten deel
valt (1.28). Als Maria en Elisabeth elkaar
ontmoeten, huppelt de vrucht in
Elisabeths schoot van vreugde, en
begint Maria te jubelen (1.44, 1.47).
Ook de Engelen in het veld spreken van
'vreugde voor heel het volk' (2.10).
In de oudejaarsdienst zullen we dat
thema doortrekken. Wat is vreugde
eigenlijk? Wat gaf ons vreugde het
afgelopen jaar? Welke vreugde nemen
we mee in een nieuw jaar? Is er een
vreugde in Christus die kan gebeuren
ook als je verdriet hebt? We zullen die
avond fragmenten lezen uit Lukas 10
over de vreugde.
Ook op nieuwjaarsmorgen zal dit thema
een rol spelen. Als Paulus de gemeente
oproept tot vreugde, wat kan dat dit
komende jaar voor ons betekenen? Kun
je ook 'oefenen in vreugde'? De
bijeenkomst op nieuwjaarsmorgen is
een morgengebed: we zingen een lied,
we bidden, we overdenken kort een
passage en we ontvangen Gods zegen.
Daarna is er volop gelegenheid elkaar
te ontmoeten en een gezegend nieuw
jaar toe te wensen.

Middagdienst
In de middagdienst van 17.00 uur gaat
ds. G.J. Roest uit Huizen voor met als
organist Leen Mijnders.

Crèche
mw Joke Barth

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Predikantsplaatsen (K) (uitgang)
Denkt u ook aan de zendingsbussen?

Onobasulu
Project bij EO
Metterdaad op de TV
Zoals velen van u weten heeft de EO
Metterdaad filmopnames gemaakt van
het Onobasulu Bijbelvertaalproject in
Papoea Nieuw Guinea waar Anne
Stoppels bij betrokken is.
Op zaterdag 5 januari is daar de
uitzending van om 17.05, op NPO 2.

Agenda
09-01 Ouderenkring de Bron
(Nieuwjaarsbijeenkomst)
23-01 Ouderenkring de Bron
31-01 Bijbelkring Bethel (10.00u)
10-05/ 12-05 Gemeenteweekend

Diensten
komende week
Maandag 31 december 2018
(Oudjaarsdag)
19.30 uur ds. C.M.A. van Ekris
Dinsdag 1 januari 2019
(Nieuwjaardag)
10.30 uur ds. C.M.A. van Ekris
Zondag 6 januari 2019
10.00 uur Prof.dr. G. Immink
(Driebergen)
17.00 uur ds. J. Scheele- Goedhart

