Crèche

Vanmorgen passen Karin de Kruijf, Piet
Jan Schmohl, Yobe Stoppels, Abbe
Schipper, Beau de Wit en Max de Korte
op onze kleine kinderen.

Kindernevendienst
Vanmorgen houden we kindernevendienst voor de groepen 1-4 en 7-8.

Zondag 25 november 2018
Jaargang 17.42
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 Rinus Vader

Groep 1-2 in de zaal achter ’t Lichtpunt,
waar Lydie vertelt over de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde.
Groep 3-4 in The Mirror, via de
kosterskamer links van de preekstoel,
waar Ingeborg en Gideon vertellen over
het nieuwe Jeruzalem.
Groep 7-8 in de school aan de
Verlengde Slotlaan, via de achteruitgang, waar Frits, Roos en Sjaak de
Wit met de kinderen in gesprek gaan
over het nieuwe Jeruzalem, zoals
beschreven in Openbaring 21.

Nieuw Jeruzalem
Onze wereld is verre van volmaakt. Dat
merkten de gelovigen in de tijd van
Johannes en dat ervaren wij. Voortdurend is er het gevecht tussen goed en
kwaad. Gelovigen willen graag door
Gods liefde dingen veranderen, maar
het breekt hen vaak bij de handen af.
Johannes ziet in zijn visioen een nieuw
Jeruzalem. Deze wereld krijgt door God
vanuit de hemel een volkomen nieuw
aanzien. Zoals een rups verandert in
een vlinder. Het oude is er, maar
onherkenbaar anders en beter.
Openbaring 21 schetst deze wereld met
goud en edelstenen, een stad waar de
poorten geen bescherming hoeven te
bieden en God als het Licht is dat
iedereen heerlijkheid brengt.

Welkom!
In deze ochtenddienst gaat onze
wijkpredikant ds. J. Scheele-Goedhart
voor en bespeelt Jochen de Gier 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.

'Uw Naam worde geheiligd, uw
koninkrijk kome, uw wil geschiede'.
Vandaag lezen we over de liturgie in de
hemel, waar dat al realiteit is: de hele
schepping buigt met Gods gemeente
voor de troon. In het visioen van
Openbaring zit bij God zelf op de troon
ook 'het Lam dat geslacht is': Jezus, die
zijn eigen leven gaf om de wereld met
God te verzoenen. In de preek staan we
stil bij het gebed dat doorgaat, ook
buiten deze werkelijkheid van ruimte en
tijd, waar gebeden wordt om recht en
waar in gebed het Lam geprezen wordt.

Zo staan we ook stil bij degenen die in
het afgelopen kerkelijk jaar gestorven
zijn. Zij zijn ons voorgegaan om zich
daar te voegen in de onafzienbare
menigte mensen die rondom Gods troon
staat. We sluiten zo het kerkelijk jaar af,
en beginnen de periode van Advent in
gebed met heel Gods gemeente in de
hemel en op aarde: Kom, Heer Jezus,
kom spoedig!

Middagdienst
Om 17.00 uur gaat onze wijkpredikant
ds. C.M.A. van Ekris voor en bespeelt
Leen Mijnders het orgel.
Annemarie Broer past op onze kleine
kinderen.

Afsluiting jaarthema Gebed
Vandaag, eeuwigheidszondag, sluiten
we het najaarsthema 'gebed' af. Het
accent in de prediking ligt vandaag op
de liturgie van gebed in de hemel, zoals
we dat in Openbaringen 6 en 7 lezen.
Vanmorgen herdachten we hen die ons
in geloof zijn voorgegaan. Vanmiddag
denken we na over 'gebed en politiek'
en zullen we vanuit Handelingen 4 en
Psalm 2 stilstaan bij hoe de gemeente
als biddende gemeenschap zich opstelt
tegenover de (politieke) machten in
deze wereld.

Broodmaaltijd middagdienst
Rondom de prediking
hemelse liturgie
Vandaag zijn we aan het einde van de
preekcyclus over het gebed. We
begonnen de cyclus met het gebed dat
Jezus zelf ons leerde, het Onze Vader.
Met dat gebed leert Jezus ons allereerst
om zijn Vader bovenaan te stellen:

Uitnodiging!

Kringen

Koffieochtenden in The Mirror

Na de middagdienst spreken we verder
over dit thema tijdens een eenvoudige
broodmaaltijd in 't Lichtpunt.
Deze thematiek raakt sterk aan de
missie en context van Marco & Agnes in
Azië, die door ons begin dit jaar zijn
uitgezonden. We willen tijdens de nabespreking contact met hen leggen en
in gesprek gaan over hoe dit thema hen
raakt in hun leven en werk. Het gesprek
wil ons betrekken bij hun belangrijke
werk en tegelijk laten zien hoe het
gebed een dragende pijler is voor de
kerk en christenen in gesloten landen,
waar men vaak ondergronds bij elkaar
komt.
Ook Marja en Hans zullen met ons
delen over de reizen die zij gemaakt
hebben naar landen waar christenen
worden vervolgd.
Tegelijk stellen wij ons de vraag welke
plek het gebed voor de politiek inneemt
in ons dagelijks leven, in de seculiere
context waarin wij leven. Dorien zal wat
waarnemingen delen over perspectieven op de samenleving en de kerk
door de landelijke politiek. Wat is er
gaande en hoe kunnen wij ons daartoe
te verhouden als individu en als kerk?
Van harte uitgenodigd voor beide
diensten en voor het aansluitende
gesprek met elkaar!
Kees, Dorien en Arjan

Ouderenkring De Bron

Vanuit de Bediening Senioren is het
plan opgekomen om voor ouderen, die
in de buurt van de Nieuwe Kerk wonen,
elke week een koffieochtend te
organiseren. We willen daarmee
beginnen op dinsdag 8 januari 2019.
Eind december zal er rondom de
Nieuwe Kerk worden gefolderd om de
mensen uit te nodigen. Er zijn al
gemeenteleden gevraagd om eens per
maand als gastvrouw of -heer mee te
draaien. Een leuk aantal van hen heeft
zich daarvoor opgegeven. Maar er
kunnen er nog meer bij! Geef je
daarvoor op bij Theo van den Bos
(t.vandenbos@filternet.nl; 0306952320).
Op woensdag 12 december om 15:00
uur zal er in The Mirror uitleg worden
gegeven over de bedoeling van deze
ochtenden en wat er van de vrijwilligers
wordt verwacht. We hopen dat door
deze activiteit ouderen met elkaar en
met ons in contact komen.

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e College van Kerkrentmeesters
Denkt u ook aan de zendingsbussen?

Woensdag 28 november is er weer een
bijeenkomst van deze kring, waarvoor
we graag alle leden tegen 14:30 uur
verwachten in 't Lichtpunt bij de Nieuwe
Kerk, Boulevard 2a.
Ds. F. van Roest zal de meditatie
verzorgen en gemeentelid Dirk Faber
belicht de geschiedenis van de Nieuwe
Kerk tussen 1927 en 2017. Hij doet dat
als historicus en, hem een beetje
kennende, doorspekt hij zijn verhaal
graag met de nodige anekdotes. Kortom
weer de moeite waard om erbij te zijn.
Wie geen lid is maar wel belangstelling
heeft, is ook welkom! We pauzeren
eerst voor thee en daarna voor koffie
met gelegenheid tot onderling gesprek.
We zien u graag aanstaande woensdag.
Voor meer informatie T 0306955169.

Activiteiten
Sola presents Jingle Bowls
November is nog niet voorbij, maar de
feestdagen komen al snel dichtbij. De
maandgroep van december is daarom
ook al hard aan het werk om te zorgen
voor leuke avonden voor de jongerenclub van de kerk.
Wij hebben het thema ‘Sola presents:
Jingle Bowls’ bedacht; wat we de eerste
avond gaan doen komt dan ook zeker
niet onverwacht… Inderdaad, we gaan
zaterdag 1 december lekker gezellig
bowlen! We zouden het leuk vinden als
je meegaat.

Praise & Prayer 2 december
Heeft u er wel eens over nagedacht dat
ons beeld van God soms verdraaid veel
lijkt op sinterklaas? Op de P&P van
zondag 2 december (19:00 – 20:00 uur)
gaan we hier wat over nadenken. We
zullen overeenkomsten zien, maar
gelukkig is God veel meer. Hij leeft en
hij is ons loflied waard. Doet u mee?
Cripta della basilica cattedrale d’Anagni

Bijbelquiz gaat niet door
Als Bethel hebben we twee keer aan de
Bijbelquiz meegedaan. De eerste keer
wonnen we deze quiz, vorig jaar hebben
we hem georganiseerd en ook met een
team eraan meegedaan. Omdat bij de
scriba zich dit jaar slechts twee deelnemers hadden aangemeld is aan de
organiserende wijkgemeente Pniël
kenbaar gemaakt dat wij geen team
hebben kunnen samenstellen en niet
kunnen meedoen aan de quiz. Wijkgemeente Pniël heeft besloten de quiz
niet door te laten gaan, omdat er zich
slechts drie teams hadden gemeld.
Waarschijnlijk wordt een nieuwe poging
ondernomen in het voorjaar van 2020.
Laten wij als Wijkgemeente Bethel er
voor zorgen dat wij er dan niet mede de
oorzaak van zijn dat de Bijbelquiz niet
door kan gaan. Het is een gezellige
activiteit van de PKN wijkgemeenten die
de onderlinge band kan versterken.

Agenda
2018:
28-11 Ouderenkring Bron
02-12 Praise&Prayer
02-12 Basiscatechese
05-12 Gebedskring
19-12 Kerstviering
Ouderenkring De Bron
20-12 Bijbelkring Bethel 10:00
2019: 10…12-05
Gemeenteweekend

Zondag 2 dec.
10:00 uur ds. J. ScheeleGoedhart
17:00 uur ds. N.M. Tramper
(Gouda)

