Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de
groepen 1 tot en met 6.
Groep 1/2 gaat met Arianne van Ekris
naar de zaal achter ’t Lichtpunt.
Groep 3/4 komt bijeen in de Mirror, links
van de preekstoel (kosterskamer) met
Anette Feenstra, Anne Nijenhuis en
Emma.
Groep 5/6 gaat naar de school via de
achteruitgang aan de Verlengde
Slotlaan met Annelous Michielsen,
Charlotte en vader Wim Kok.

Zondag 2 december 2018
Jaargang 17.43

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: Pieter Roos

Welkom!
In deze ochtenddienst gaat onze
wijkpredikant ds. J. Scheele-Goedhart
voor en bespeelt Gert Jan van den Bos
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.

Kerstproject 2018: Lichtdragers van
God
We starten op deze eerste
adventszondag met het Kerstproject
van de kindernevendienst. In alle
groepen lezen we de komende vier
zondagen de Bijbelgedeelten uit het
Lucas-evangelie die voorafgaan aan de
geboorte van Gods Zoon. We
concentreren ons op vijf personen die
ieder op hun manier reageren op de
boodschap van God die verlossend in
hun leven en in de wereld komt.
Met het project laten we zien hoe Gods
Licht van bevrijding zichtbaar wordt.
We mogen ervaren hoe het is om met
zijn hulp het Licht uit te dragen in de
wereld om ons heen, ook al is er
gebrokenheid in ons. God verbindt al
die stukjes door zijn Zoon Jezus
Christus en maakt ons heel. Elke
zondag zal er voorin de kerk een korte
inleiding zijn en wordt een deel van het
vijfluik zichtbaar. Op Eerste Kerstdag in
de ochtenddienst sluiten we het project
af. We zien uit naar een mooie
Adventsperiode!
Lucas 1:5-25
Thema: Zacharias wordt stil gemaakt

volgen. Hij zal zwijgen tot de geboorte
van zijn zoon; pas daarna zal Zacharias
weer kunnen spreken over Gods grote
daden.

Rondom de prediking
Deze zondag begint de Adventstijd, de
tijd van toeleven naar de komst van
Jezus. Dit jaar volgen we op de vier
Adventszondagen de vier personen die
in het begin van het evangelie van
Lukas centraal staan: Zacharias, Maria,
Elisabeth en Johannes. De
kindernevendienst houdt zich deze vier
zondagen met dezelfde personen
bezig. Vanochtend dus Zacharias. Een
vrome man, zoals Lukas hem schetst
(al heeft Lukas verschillende manieren
om dat te benoemen). Aan Zacharias
kun je zien hoe je ook als gelovige zo
benauwd klem kunt komen te zitten in
de opties die de tijd je aanreikt. Het
wonderlijke is dat het goede nieuws
van Advent, zowel in de grote,
omvattende dimensie als in de
persoonlijke dimensie, zo ver boven
alle gedachte mogelijkheden en
onmogelijkheden uitreikt dat het ook
als vroom mens niet meer te vatten is.
Zo wil het Woord in onze tijd, in onze
persoonlijke levens en in onze wereld,
doordringen.

Middagdienst
In de middagdienst van 17.00 uur gaat
ds. N.M. Tramper uit Gouda voor. Het
orgel wordt bespeeld door Geerd
Voortman.

Crèche
17.00 uur: Joke Barth

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Onderhoud Gebouwen (K)
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij
de uitgangen?

Opbrengst collecte
diverse doelen
18 november 2018
Jongeren, kids,
tieners………………
Na de dienst staat er wat te drinken
voor je klaar in de Mirror. Via de
kosterskamer links van de preekstoel
ben je WELKOM. Graag tot zo!!!!
Groet, Inge Remmerde, Charlotte,
Emma, Thijs en Louren

Crèche
10.00 uur: mw. Annet Ploeg, mw. Ilse
Mertens, Mirjam Stoppels, Naomi Ploeg,
Tobias Schipper, Floor Schoonderwoert

Het huwelijk van Zacharias en Elisabeth
blijft tot hun grote verdriet kinderloos.
God geeft hun hoop en belooft een
zoon. Gezien hun leeftijd kan dat niet,
maar het is waar. Juist hun zoon zal de
Messias mogen aankondigen. God
maakt door de boodschap van zijn
engel duidelijk dat Hij de wereld ziet. Hij
zal verlossing geven. Zacharias kan het
niet geloven. Houdt God zoveel van
ons, dat is toch onmogelijk? God wijst
de weg, maar Zacharias wil die niet

Zondag 18 november werd er in de
Hervormende en Gereformeerde
kerken uit Zeist gecollecteerd voor
hetzelfde doel. Noodhulp 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’. De opbrengst van
deze collecte is € 2.655,-. Het college
van diakenen heeft besloten dit bedrag
te verhogen en af te ronden op €
5.000,-.
Hartelijk dank,
De diakenen

Bethelmensen
In memoriam Hendrikje
Bronkhorst – van Drie
Op 17 november is zij op de leeftijd van
97 jaar overleden. Voor de familie was
zij tante Hennie. In de gemeente was
zij niet zo bekend. Jarenlang kwam zij
al niet meer in de kerk. Zij had één
broer, Henk, en een zus, Bep. Bep is
eerder dit jaar overleden. Broer Henk
woont in de Wijngaard, waar zijn vrouw
ook eerder dit jaar stierf. Tante Hennie
was 39 jaar getrouwd met Reijer
Bronkhorst, maar zij hadden samen
geen kinderen. Niettemin maakte zij
zich in de familiekring verdienstelijk en
sprong hier en daar in grote trouw bij
als hulp. Zij trad niet zo op de
voorgrond en ging bescheiden haar
weg. Ze had een uitgesproken eigen
mening en dan was het zo. Als je in de
gesprekken eenmaal over deze
drempel was, werd het een
aangenaam bezoek. Veel las zij in de
Bijbel. Zij hield van de oude psalmen.
Als een echte Veluwse liet zij zo maar
niet in haar hart kijken. Op Goede
Vrijdag jl. was zij voor het laatst in de
Nieuwe Kerk en maakte gebruik van
het Heilig Avondmaal. Dat was voor
haar en hele overwinning. Bij het
afscheid van haar in de dienst van
Woord en Gebed, op vrijdag 23
november) luisterden wij naar woorden
uit Romeinen 12,12: ‘Verblijdt u in de
hoop, wees geduldig in de verdrukking
en volhard in het gebed’. Hun
trouwtekst. De overweging handelde
over het geheim van de liefde dat in de
eenvoud in haar leven beleefd werd en
gepraktiseerd. Bij het graf klonken
woorden uit 1 Joh.4 over ‘God is
liefde’. Wij hopen en bidden dat de
herinnering aan haar en aan deze
woorden tot zegen zal zijn voor allen
die haar lief waren. Zij woonde in de
Looborch app.55.
Ds. F. van Roest.

Geboorteberichten
Op 22 november jl. is er bij Paul en
Corlinde Nap een zoon geboren die
de naam Michaël Paulus heeft
gekregen. Wij feliciteren Paul &
Corlinde en de zussen Hadassa en
Rhodé met dit grote wonder en danken
God voor Zijn bewarende hand. Adres:
Brugakker 1029, 3704 KV Zeist.
Op 25 november hebben Ruben en
Janien van Wingerden een zoon
ontvangen: Avner Aza.
Wij feliciteren de ouders van harte en
wensen hen Gods zegen toe bij de
opvoeding. Adres: Laan van
Vollenhove 228, 3706 AA Zeist

Benoeming
Zoals eerder afgekondigd heeft Jan
Roosendaal zijn benoeming tot
ouderling pastoraat aanvaard. Na

overleg is besloten dat Jan Roosendaal
de taken van Jan Heijting als Voorzitter
van de kerkenraad gaat overnemen.
Dat betekent dat de vacature ouderling
pastoraat nog moet worden ingevuld.
Uit de door de gemeente genoemde
namen heeft de kerkenraad nu broeder
Alwin Haklander, Brugakker 3603,
benoemd tot ouderling pastoraat. Alwin
heeft de gelegenheid om de komende
week na te denken over zijn
benoeming. Uiterlijk zaterdag 8
december wordt zijn antwoord
verwacht. We vragen hem te gedenken
in uw gebeden.

U heeft al eerder kunnen lezen dat
Rutger en Gideon hun World Servants
hart nog verder volgen. Ze hopen
volgend jaar naar Bangladesh te gaan
met jongeren met een lichamelijk
beperking. Ze zijn druk bezig de nodige
middelen te verzamelen.
Rutger is een snelle boy en geeft graag
sportieve kinderfeestjes, nl. free
running feestjes. Hij geeft sportles en
kan deze feestjes als geen ander
organiseren. Zijn talenten zet hij dus in
voor deze reis. Heb jij interesse in een
Free run kinderfeestje? Mail dan
naar: rutgerschipper09@hotmail.nl
(06-29808923)
Gideon is de handige boy in onze
gemeente. Heeft uw fiets weer een
winterbeurt nodig dan kan hij ervoor
zorgen dat de fiets weer gesmeerd
loopt. Het kan gaan om kleine/grote
reparaties of gewoon het poetsen van
je fiets. Ook voor oppassen heeft
Gideon talent. Kinderen worden blij van
zijn humor. Mail dan
naar gideon.nijenhuis@gmail.com
(06-3139891)
Gideon en Rutger gaan
een oudjaarsduik doen en zoeken
daarvoor sponsors. Dat kan
via geef.ws/rutgerschipper of
geef.ws/gideon.
Zou u het leuk vinden om een eigen
actie op te zetten mail ons dan! Een
gemeentelid heeft al aangeboden een
etentje te gaan regelen. Leuk! Al onze
informatie komt weer op de site van
Bethel onder het logo van World
Servants. Volgt u ons?

Bedankt

Twee weken geleden deed ik een
oproep om te helpen bij het maken
van het decor bij het spel van
'Vadertje Panov'. Twee mensen
meldden zich. Op 23 december kunt u
zien wat Jan Verboom in elkaar heeft
gezet. Bij de opbouw helpt Ivor
Lammerink. Een drietal
gemeenteleden spelen het spel; er is
een verteller, een pianist en er is een
aantal kinderen dat een afsluitend lied
zingt. Kinderen die zich daarbij willen
aansluiten kunnen zich bij mij
melden.......vandaag nog!
Het is fijn om te ervaren dat een groep
enthousiaste gemeenteleden hun
medewerking wil verlenen om van het
kerstfeest voor de kinderen en andere
belangstellenden, een succes te
maken.
Kerstviering
U bent met de kinderen van harte
welkom op 23 december om 17:00 uur
hier in de Nieuwe Kerk.
Liederen op de website
De te zingen liederen staan op de
website; www.bethelzeist.nl en
kunnen dus geoefend worden.
Klik op:
http://www.bethelzeist.nl/index.p
hp/organisatie/nieuws/1189kerstliederen-oefenen-heel-graag
Zangers gevraagd; jongens en
meisjes
Vanmorgen tijdens de preek oefenen
drie meisjes het afsluitingslied voor het
spel van 'Vadertje Panov'. Als er nu
kinderen in de kerk zitten die mee
willen doen, dan mogen ze zich direct
aanmelden door met mij, na het
kinderlied, mee te lopen naar de
school. Het is een eenvoudig lied met
een leuke en makkelijke melodie. Ik zie
uit naar jongens en meisjes!
Zing je mee? Graag!
Frits de Groot

Alpha Cursus
Vanaf 30 januari houden we in de
Nieuwe Kerk weer een Alpha Cursus.
De aanmeldingen komen daar al voor
binnen. Als gemeente doet het ons
steeds goed als mensen de weg naar
de kerk (weer) weten te vinden.
Tegelijk vinden we het vaak moeilijk
om anderen daar toe uit te nodigen.
De Alpha cursus wil daar een
handreiking toe zijn. Misschien heeft u
iemand in gedachte voor wie dit
misschien iets is. U en jij zijn ook van
harte welkom om deze cursus te
volgen. Voor jezelf maar ook om
anderen beter te kunnen vertellen wat
de cursus inhoudt. Tien
woensdagavonden van 18.45u tot
21.30u. Voor een warme maaltijd wordt
gezorgd. Welkom! De cursus wordt
gehouden in The Mirror, onderin de
toren van de Nieuwe Kerk. Boulevard
2a, Zeist. De cursus is gratis. Voor de
maaltijden wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Voor meer informatie en
opgave kun je bellen met Jaap
Schulting, 06-10563541. Of via
alphazeist@gmail.com

Uniek kerstconcert en
kindermusical in de
Oosterkerk te Zeist op
22 december 2018
Het gemengd koor "Cantiamo" uit
Austerlitz o.l.v. Arie Perk geeft al jaren
traditiegetrouw een kerstconcert waarin
sfeervolle kerstliederen ten gehore
worden gebracht. Uniek is dit jaar de
opvoering van de kindermusical
"Vadertje Panov” van Lev
Tolstoi (1828–1910) door vijf talentvolle
kinderen. “Vadertje Panov” is een
Russisch volksverhaal dat gaat over
een oude schoenmaker die sinds
mensenheugenis in een klein Russisch
dorpje leefde. Iedereen in het dorpje
vond hem aardig. Maar het was de
avond voor kerstmis en alle mensen
waren gezellig thuis bij hun gezin. Toch
was Vadertje Panov niet blij, hij was
treurig…
Benieuwd hoe het verder gaat? …
Dit mooie kerstverhaal verwarmt ieders
hart waarin het kerstkind symbool staat
voor het verrichten van goede en
liefdevolle daden voor anderen.
Kinderen en volwassenen zijn zeer
welkom om te komen luisteren en
genieten.

Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.cantiamo-austerlitz.nl
Leden van Cantiamo Hennie van
Spelden: tel 0343-491677 of op 22
december aan de deur van de
Oosterkerk
Prijs: volwassenen €10,00 Kinderen €
5,00
Zaal open: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur

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

Zondag 9 december
10.00 uur ds. C.M.A. van Ekris
17.00 uur ds. D.M. van de Linde
(Rotterdam)

