de groepen 3 t/m 8 horen uit
Openbaring 18

Zondag 11 november 2018
Jaargang 17.40
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 onze
wijkpredikant ds. C.M.A. van Ekris 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
mw Marjolein Immink, mw Jorine van
der Grift, mw Lydie van Rinsum, Ruth
Verboom, Lucas Eijkelenboom, Sem
van Ekris

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 8.
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt
(Danielle)
3/4 in de Mirror, links van de preekstoel
(kosterskamer) (Wilma en Anne Fleur)
5 t/m 8 in de school, achter uitgang
Verlengde Slotlaan (Coen en Joep,
vader: Gerrit-Jan Randewijk)
Bij groep 1/2 wordt verteld uit Ruth 3
(Het plan van Naomi),

Thema: De straf voor Babylon
In Babel bouwden mensen eens een
toren om de hemel te bestormen en
God van de troon te stoten. Babel heeft
geprobeerd Gods volk Israël te
vernietigen (denk aan de ballingschap
en Daniël). Door de Bijbel heen is deze
stad symbool geworden voor de zonde,
de woonplaats van de duivel op aarde.
De Bijbel zegt dat de stapel zonden reikt
tot de hemel. Dan vindt God het
genoeg. Zo’n stad past niet bij de
nieuwe aarde die God wil geven. In één
dag vernietigt hij Babel. Dat laat God
Johannes zien in zijn visioen. Hij wil
daarmee zeggen: kijk uit dat je niet
meedoet aan de zonde. Want die lijkt
het nu te winnen, maar uiteindelijk blijft
er niets van over. God is de sterkste,
vandaag en voor altijd.
Matthijn Buwalda schreef een lied met
de titel Babylon. Je kunt het via
YouTube beluisteren (met name
geschikt voor oudere kinderen).

Rondom de prediking
'Bid, dank, smeek en bewonder.'
(I Timotheus 1.18-2.7)
Vandaag vieren we als gemeente
avondmaal. De kern van het christelijk
geloof wordt uitgebeeld in deze
handelingen: Er wordt brood gebroken,
uitgedeeld en gegeten. Er wordt wijn
uitgegoten, rondgedeeld en gedronken.
Christus geeft Zijn gebroken leven. Wij
ontvangen en worden heel. Dat is de
grote traditie met een hoofdletter T.
Vanmorgen proberen we het avondmaal
dicht bij het gebed te houden. We lezen
een tekst uit Timotheus waarin het
grootse staat: 'God wil dat alle mensen
zalig worden' (2.4). En ook: 'Bid en dank
voor alle mensen' (2.1). Dat is nog eens
maximaal ruim. We overdenken het
thema 'gebed' op zo'n manier dat het
net zo ruim en royaal wordt als het
avondmaal is.
Met deze lezing sluiten we ook de korte
week-cyclus uit het Timotheus-boek af.
In de doopdienst van vorige week lazen
we over 'Grijp het eeuwige leven'. In de
dankdag-dienst lazen we over de
vriendschap tussen Paulus en
Timotheus en het gebed: 'Kom voor de
winter nog maar me toe': 'Ik heb het
koud, ben eenzaam en ga sterven, kom
je snel?' En vanmorgen lezen we over
de belangrijkste opdracht die Paulus in
deze brief geeft aan T.: Vóór alles: Bid,
dank, smeek en bewonder (2.1).
Aan de tafels in de ochtenddienst lezen
we over de gebeden van Jezus.
Misschien is dat een dimensie om deze
morgen diep te beleven en te koesteren:
Jezus die biddende is voor de kerk, voor
vervolgde en aangevochten mensen,

voor ons. 'Ik heb voor u gebeden, dat
uw geloof niet ophoude'.

Middagdienst
In de middagdienst van 17.00 uur gaat
ds. J. Scheele-Goedhart voor met als
organist Leen Mijnders.

Crèche
mw Corlinde Map

Rondom de prediking
een koninkrijk van priesters
In de voortgezette viering van het
avondmaal in de middagdienst lezen we
aan tafel uit Openbaring 5, waar van het
Lam gezongen wordt dat Hij met zijn
bloed uit mensen uit alle landen een
koninkrijk van priesters heeft gemaakt.
In de preek gaan we verder op die lijn
van priester-koning zijn. In het kader
van het jaarthema gaat het in de dienst
over ‘voorbede doen’, en dat is bij
uitstek een rol van een priester. Eén van
de voorbeelden uit de Bijbel van zo’n
priester-koning die voorbede doet is
Salomo bij de inwijding van de tempel in
1 Koningen 8. Dat is een schitterend
hoofdstuk, vol geloof, vol vertrouwen,
met verwondering over dat de God die
groter is dan wij kunnen bevatten in een
tempel zou willen wonen. Die
verwondering hoort ook bij het
avondmaal: dat diezelfde God onder
ons wil zijn in de tekenen van brood en
wijn, om ons geloof en vertrouwen te
geven. En om ons te leren bidden; om
ons door zijn offer aan het kruis tot net
zulke priester-koningen als Salomo te
maken, die zich biddend voor anderen
voor God durven stellen.

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Binnenlands Diaconaat (D) (uitgang)
Denkt u ook aan de zendingsbussen?

Collecte voor
Perspectief
Vandaag zondag 11 november is de 1e
collecte bestemd voor de diaconie. De
e
3 collecte bij de uitgang is voor het
binnenlands diaconaal project
Perspectief voor ex-gedetineerden, hier
heeft u vorige week een folder van
ontvangen.

Avondmaalscollecte
De avondmaalscollecte van vandaag is
bestemd voor stichting SAN Lucas.
Afgelopen zondag heeft Harreld van
Essen een presentatie gehouden over
werk onder de kansarme kinderen in
Peru.

U kunt er meer over lezen op de website
(www.sanlucasnederland.nl)
De collecte wordt van harte aanbevolen.
De diakenen

Collecte voor Noodhulp
Volgende week zondag 18 november is
de 1e collecte is diaconie collecte
bestemd voor noodhulp:
Voor hulp aan de Rohingya
vluchtelingen in Bangladesh, de
slachtoffers van de aardbevingen op
Lombok – Indonesië, de slachtoffers van
de overstromingen in Kerala – India en
Versterk de kerk in het Midden Oosten.
Met onmacht en verdriet zien mensen
hun leven van het ene op het andere
moment veranderen als gevolg van een
ramp. De enorme schaal van de rampen
zoals in India, Lombok en Bangladesh
maakt pijnlijk duidelijk wat het betekent
als de ramp heel groot is en de
financiële middelen klein. Er is o.a.
behoefte aan drinkwater, voedsel en
tenten. De kerken in het Midden-Oosten
hebben het erg moeilijk . De oorlog in
Syrië duurt nu al zeven jaar en nog
steeds leven miljoenen mensen in
vluchtelingen kampen. Veel gebouwen
zijn verwoest en veel leden zijn
gevlucht. Om te voorkomen dat er meer
mensen vertrekken is er dringend
behoefte drinkwater, voedsel en
onderwijs. Wij vragen uw gebed voor
de slachtoffers en de hulpverleners.
In goed overleg hebben de moderamina
van de twee kerken is besloten om de
opbrengst van de diaconale collecte in
de diensten van alle wijkgemeenten op
e
zondag 18 november a.s. (1 rondgang)
te bestemmen voor hulp aan deze
slachtoffers en de collecte af te ronden.
De opbrengst zal verdeeld worden
tussen het Christelijke Noodhulpcluster
(o.a. Woord en Daad) en Kerk in Actie.
Van harte bevelen wij deze collecte bij u
aan.
Namens de Centrale Diaconieën van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Gemeente te Zeist.

De crèche 2019:
voor en door ouders
Komende weken wordt alle informatie
verzameld om een planning
te kunnen maken voor de crèche voor
het jaar 2019. Van alle ouders die
gebruik maken van de crèche vragen
we een bijdrage te leveren door bij

toerbeurt mee te helpen met oppassen.
Heb jij je nog niet aangemeld? Mail naar
info@fillyfashion.nl met vermelding van
je 06 nummer en of je voor zowel de
ochtend als middagdienst beschikbaar
bent. Ook jongeren vanaf 12 jaar en
andere gemeenteleden die het leuk
vinden om kinderen tot 4 jaar te
vermaken zijn van harte welkom!!! Het is
dankbaar werk en leuk te zien hoe de
allerkleinsten een plekje hebben. Ook
afmeldingen ontvangen we graag deze
week.
Alvast dank, groet Annet Ploeg

Bethelmensen
In memoriam Dirk Slok Soede
Vlak voor zijn verjaardag, zondag zou hij
96 jaar worden, op zaterdag 20 oktober
is hij overleden. Sinds een paar weken
werd hij verzorgd in de Mirtehof,
afdeling Meerzorg. Tot die tijd had zijn
vrouw hem thuis optimaal verzorgd,
maar deze taak werd zo zwaar, dat zij
dit niet meer kon en hij een plekje kreeg
aan de Molenweg. Dat zijn einde zo
dichtbij was, hadden wij niet kunnen
vermoeden. Eerst een longontsteking
en daarna weer koorts. De lichaam
reserves waren op en zijn geest was
zwak. Wij herinneren hem als een frisse,
sterke en grote man, geliefd door zijn
vrouw, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Een man van
weinig woorden. Samen met zijn vrouw
was hij trouw in de gemeente op zondag
en door de week. Luisterend was hij
aanwezig en nam de dingen van het
geloof in zich op. Het waren geen
uitbundige gesprekken met hem, maar
wie hem van dichtbij kende, wist dat hij
op zijn manier geloofszaken wel
verwerkte. De jaren in Indië maakten bij
hem veel indruk. Daar al liet hij merken
dat geloven ook met de naaste te
maken heeft, of dat nu een vijand is en
een weerloze wees. Niet alle
Indiëgangers hebben er maar op los
geschoten. Zij waren onder de wapens
geroepen en moesten bevelen
opvolgen, maar worstelden met de
gruwelijkheden die zij ervoeren. Mogelijk
maakte deze tijd hem nog stiller. Zijn
vrouw gaf aan dat de tekst uit Prediker 3
hem typeerde: ‘er is een tijd om te
zwijgen en een tijd om te spreken’.
Zwijgen is goud, zegt het spreekwoord.
Jezus zweeg ook, toen hij oog in oog
stond met zijn vijanden. Discipelen die
Hem volgen weten op het juiste moment
te spreken en kunnen zwijgen. Zo
schuilen zij bij hun Meester. In een
laatste gesprek nam hij woorden uit
Psalm 43 over ‘mijn redder is mijn God!’
Hij zei niet zoveel, maar zijn leven sprak
des te meer.
Aan een huwelijksleven van meer dan
65 jaar kwam een einde. Mevr. Slok
Soede mag verder met haar kinderen,
de klein- en achterkleinkinderen en ook
met de vele vrienden uit de
wijkgemeente. Het is stil geworden op

Nijenheim 43-11. We leven en bidden
met haar mee en vergeten niet om
aandacht aan haar te schenken. Toch?
De eeuwige God zij u een woning en
eeuwige armen zijn onder u. We lazen
Prediker 3,1-14, Mattheüs 26,59-64 en
bij het open graf Mattheüs 5,1-12.
Ds. F. van Roest
Door een misverstand is dit In
Memoriam niet eerder opgenomen in
Bethelnieuws.

Gemeente-avond
over gebed
(met prof. F.G. Immink)
Morgenavond, maandagavond 12
november (de koffie staat vanaf 19.30
uur klaar), is er een bijzondere avond
over gebed met prof. Immink. De manier
van denken (en schrijven) van prof.
Immink is behulpzaam voor ons als
gemeente. Aan de ene kant heeft hij
veel aandacht voor het concrete leven,
voor het echte leven van het geloof en
van de gemeente. Aan de andere kant
is hij een kenner van onze traditie, en
weet hij vaak verrassende aspecten uit
de traditie van het stof te ontdoen, en in
hun kracht te laten zien. In zijn boek
over bidden combineert prof. Immink
dan ook de concrete vragen uit ons
leven (Spreekt God nog?, Kan ik hem
horen?, Wat doet secularisatie aan ons
bidden?, Wat zijn we eigenlijk aan het
doen als we bidden?), met antwoorden
uit de Bijbel, de traditie en het nadenken
van vandaag. Hartelijk welkom
morgenavond, om mee te praten en
mee te denken met elkaar.

Ouderenkring De Bron
Woensdag a.s. (14 november) is van
14.30 - 16.30 de eerstvolgende
bijeenkomst van deze kring in 't
Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk (Boulevard
2a). Het meditatieve gedeelte is die
middag in handen van de heer J.
Westeneng en na de theepauze is de
brandweer te gast voor het verzorgen
van een presentatie met als titel: ‘Geef
brand geen kans!’.
En ...er is nog meer! U komt toch ook?
Leden en belangstellenden welkom!
Tot binnenkort. Info: T 0306955169.

Hallo Sola leden,
Zaterdag hebben we club in ‘t Lichtpunt.
Het belooft een leuke avond te worden.
Het thema is nog steeds Movember.
Inloop is er vanaf 20:00 uur en er staat
dan koffie/thee klaar met wat lekkers.
Om 20:30 beginnen we met de avond.
We zien jullie dan,
De maandgroep

Ouderavond
catechisatie maandag
19 november
Beste ouders van catechisanten van de
leeftijdsgroepen 12, 13, 14 en 15 jaar.
Op maandagavond 19 november
organiseren we een ouderavond.
Inderdaad: een avond voor de ouders
van de catechisanten. We verzorgen
een standaard catechisatieavond zodat
u een idee krijgt wat we zoal doen en
behandelen. Daarnaast willen we
uiteraard graag met u in gesprek.
Bij een standaard catechisatieavond
horen ook de standaard afspraken:
inloop vanaf 19.15 en start om 19.30 in
de Mirror bij de Nieuwe Kerk. Denkt u
ook aan een bijdrage voor het doel waar
we voor sparen? Mocht u verhinderd
zijn: graag afmelden bij de leiding. De
avond is rond 20.30 afgelopen.
Overigens: deze avond zijn uw kinderen
vrij  We hopen u maandag 19
november te ontmoeten! Hartelijke
groet: Boudina (groep 12 en 13 jarigen)
en Sije, Christel en Marleen (groep 14
en 15 jarigen).

www.bethelzeist.nl
Bijzonder is het …..
actueel
Afgelopen zondag, na de prachtige en
bijzondere doopdienst, vertelde een
gemeentelid mij: “Fijn, dat de website
het afgelopen jaar steeds weer actueel
is.“ Zijn vrouw voegde er aan toe: “Sinds
kort lees ik al op zaterdag, lekker op
mijn gemak, Bethelnieuws.” Dat kan,
want Bethelnieuws staat vrijdagmiddag
vanaf 18:00 uur of eerder op de
website.
Twee momenten waarin gemeenteleden
aangeven belangrijk te vinden dat de
website actueel blijft. Daar kunnen wij,
u, jij en alle gemeenteleden een steentje
aan bijdragen.
Hoe?
Door de website kritisch te bekijken en
na te gaan of alle gegevens nog
actueel zijn. Ook vraag ik of de leiding
van diverse jeugdclubs eens een
verslagje wil schrijven van een
geslaagde activiteit. ’t Liefst mét foto’s
erbij (vraag wel even toestemming
daarvoor).
fotograaf
Wie ook zorgt dat de website actueel
blijft, is onze hoffotograaf Rinus Vader.
Afgelopen zondag maakte hij bijna
geruisloos mooie foto’s. Een voorbeeld:

de doop van een tiener!

Heeft u trouwens alle foto’s én het
verslag van deze laatste doopdienst al
bekeken?’ Zeer de moeite waard.
Zie:http://www.bethelzeist.nl/index.php/o
rganisatie/nieuws/1163-een-heelbijzondere-doopdienst
Nogmaals alle hulde aan Rinus die
wederom een prachtige fotoserie op de
gevoelige plaat vastlegde.
http://www.bethelzeist.nl/index.php/foto/
1164-doopdienst-4-november-2018
Kijk dus op de website bij NIEUWS en
klik op ‘Bijzondere doopdienst + foto’s
“ en ga ook naar FOTO’S en klik op
Doopdienst 4 november.
U zult er geen spijt van krijgen. De
website is voor en van ons allen!
http://www.bethelzeist.nl

Frits de Groot,
Mail mij : webmaster@bethelzeist.nl

Vanuit de Kerkenraad
Op 31 oktober jl. vergaderde de
kerkenraad. In de opening door zr van
Vliet kwam aan de orde dat kern is het
samen dienen in de gemeente, in
eensgezindheid, elkaar liefhebbend en
als gelijkwaardigen. Zij las daarbij een
gedeelte uit 1 Korinthe 12. Aansluitend
werd het lied “Laat al mijn werk
gezegend zijn” gezongen en ging zr.
van Vliet voor in gebed. Besproken werd
de begroting vanuit het College van
Kerkrentmeesters voor de wijkgemeente
Bethel. In dat verband werden ook
vragen gesteld over de financiële
stromen na de éénwording. Dat zal
nader op papier worden gezet. De
begroting van de wijkkas komt de
volgende vergadering aan de orde. Op
de agenda stond de verkiezing

ambtsdragers in verband met de
vacatures per 1 januari 2019.
In Bethelnieuws van 4 november hebt u
kunnen lezen welke broeders en zusters
zijn verkozen. Omdat Jan Menke de
Winter zijn taak als penningmeester per
1 januari 2019 neerlegt is gezocht naar
een opvolger die is gevonden in de
persoon van Jaap van Willigenburg.
Binnenkort komt er een Jaarkalender op
de website waarop activiteiten die
relevant zijn voor een (groot) deel van
de gemeente (gemeenteavonden,
avonden vanuit de Bedieningen,
kerkdiensten etc) worden ingevuld. De
scriba zal de agenda beheren en naar
haar moeten dan ook data worden
doorgegeven. Besloten is twee extra
Avondmaalbekers en een extra
Avondmaalsschaal aan te schaffen. Er
wordt nog gezocht waar deze zijn te
verkrijgen, bijvoorbeeld vanwege sluiting
van een kerk. Om bijzondere diensten
ordelijk laten te verlopen, zal voor
gasten op de beamer geprojecteerd
waar welke groep van de
kindernevendienst zijn dienst heeft. Ook
het verzoek om – als men een kind
wegbrengt - niet tijdens de schriftlezing
terug te komen in de kerk maar te
wachten totdat er weer wordt gezongen.
Binnen de kerkenraad is een oproep
gedaan zich aan te melden voor de
Bijbelquiz (maar dat geldt ook voor u als
gemeentelid). Vanuit het College van
Kerkrentmeesters is de mededeling
ontvangen dat het contract met ds van
Roest met één jaar is verlengd. Het
proces van de éénwording PKN Zeist is
nog steeds niet afgerond. Men hoopt in
de december-vergadering
overeenstemming te bereiken. Br van
Ballegooijen besluit de vergadering.

Agenda
14-11 Ouderenkring De Bron
18-11 Basiscatechese
22-11 Bijbelkring Bethel (9:30u)
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 (9:30u)

Diensten
zondag 18 november
10.00 uur ds. F. van Roest
17.00 uur ds. P. Baas (Houten)

