Zondag 9 december 2018
Jaargang 17.44
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:
Paul v.d.Drift

Welkom!
In deze ochtenddienst gaat onze
wijkpredikant ds. C.M.A. van Ekris voor
en Geerd Voortman bespeelt 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:
10.00 uur mw Marlies van Asselt, dhr
Bram van de Sar, Elsemarije
Eijkelenboom, Joep Nagtegaal, Anne
Heitink

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 4 en 7-8
Groep 1/2 in de zaal achter 't Lichtpunt
(Romieke Roos en Petra de Korte)
3/4 in de Mirror, links van de preekstoel
(kosterskamer) (Ilse Peterse en Roos)
7/8 in de school, achter uitgang
Verlengde Slotlaan (Peter Verboom en
Elsemarije, vader: Dirk Nijenhuis)
Alle groepen werken uit het
Adventsproject
Thema: Maria draagt in vertrouwen (uit
Lucas 1:26-38)

Maria krijgt een onwaarschijnlijk bericht.
Zij zal zwanger worden en God zelf zal
de vader zijn. Niet Jozef, haar
aanstaande man. En haar Zoon zal de
eeuwenlang beloofde Verlosser zijn, de
grote Zoon van David. Hij wordt in het
Oude Testament beloofd. Maria stelt
geen vragen hoe dat allemaal kan en
moet, maar stelt zichzelf beschikbaar.
Heer, ik wil U volgen. Als U het zegt,
moet het zo gebeuren. Maria vertrouwt
God volkomen, omdat Hij steeds vol
liefde is. Zij is daarin voor ons een
voorbeeld.

wordt verwekt door de Geest. 'De kracht
van de Geest zal over Maria komen', en
daardoor zal een vrucht in haar schoot
gaan groeien.
Daar willen we vanmorgen ook over
nadenken: Jezus wordt geboren uit de
Geest. Zowel uit Maria als uit de Geest.
Hier lezen we al dat we de Geest en
Christus nooit uit elkaar moeten halen,
maar dat ze in een fascinerende
verhouding tot elkaar staan. Jezus komt
enerzijds voort uit de Geest en
anderzijds geeft Hij de Geest door.
Tijdens Advent denken we na over het
geheim van Jezus kom-af, wat Hij komt
doen en waarom ons dat intens kan
verheugen. Misschien dat je ook wat
doormijmert vanmorgen over het
geheim van je eigen geloof. Waar komt
dat vandaan, jouw geloof? U en jij, je
bent enerzijds voortgekomen uit
'menselijke ouders', uit een specifieke
opvoeding. Maar als gelovige is er ook
een geheim achter uw leven: Op welke
manier staat de Geest achter ons
leven? Hoe maakt die Geest ook ons
levend tot God?

Rondom de prediking:

Collecten

Maria, de Geest en
Jezus (Lukas 1.26-38)

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

Net als in de kindernevendienst,
behandelen we deze Advent ook in de
prediking de hoofdpersonages uit Lukas
1 en 2. Vanmorgen lezen we over
Maria, de moeder van Jezus.
Dat moet je zo fysiek mogelijk
voorstellen: moeder. Maria heeft Hem
als moeder gedragen in haar schoot, als
er toen al een echo gemaakt kon
worden, was Jezus daarop te zien. Ze
heeft Hem deze wereld 'ingeperst'. Ze
heeft met Hem gelachen, zorgen om
Hem gehad en om Hem gehuild. Ze
heeft ook iets van zichzelf aan Hem
meegegeven, zo fysiek was het. Ze is
immers echt: moeder. Dat in het credo
staat 'geboren uit de maagd Maria' heeft
als eerste bedoeling om de
menselijkheid van de Zoon van God te
onderstrepen (de zin is allereerst
bedoeld tegen de zogenaamde gnostici,
die Jezus als een soort geestelijk wezen
zagen. Nee, zegt het credo: geboren uit
een mens, uit Maria).
We lezen vanmorgen de scene waarin
Gabriel deze geboorte aan Maria
aankondigt. De tekst en de inhoud zijn
schitterend door de eenvoud en de
verstilling die je proeft. Misschien is het
vooral zo mooi omdat hier een mens
niet problematiseert en tegensputtert,
maar haar 'fiat' geeft aan God, haar
toestemming. 'Wat U wilt dat door mij
heen gebeuren moet, laat dat
gebeuren'.
Het ene deel van Jezus' identiteit is dus
zijn menselijke komaf: hij is geboren uit
een vrouw, net als ieder ander mens.
Tegelijkertijd lezen we in dit stuk de
andere kant van het mysterie: Jezus

Middagdienst
17.00 uur gaat voor ds. D.M. van de
Linde (Rotterdam)
Organist: Gert Jan van de Bos

Crèche: mw Heleen de Man

Collecten
1e Diaconie
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Predikantsplaatsen (K)
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij
de uitgangen.

Bethelmensen
Jason geboren
Margit Melse en Wouter Stoel werden
op 9 november 2018 verblijd met de
geboorte van Jacob Berend Melse. Zij
noemen hem Jason (‘jaason’). Celice
heeft er een broertje bij. Wij feliciteren
de ouders en wensen hen Gods zegen
toe bij de opvoeding van hun kinderen.
Adres: Kardinaal Alfrinkhof 7 3712 DD
Huis ter Heide

Verhuisbericht
Beste gemeente,
We gaan deze maand verhuizen naar
Staphorst.
Vijf jaar geleden kwamen we hier in de
gemeente omdat het een fijne sfeer en
lekker dichtbij was. In deze kerk zijn we
getrouwd en is Abel gedoopt. We gaan
hier weg met echt een berg mooie

mensen in ons hart, en we hebben
ontzettend mooie dingen geleerd in de
diensten en de vele activiteiten ernaast.
Bedankt voor het samenzijn, we weten
ons verenigd in de kerk van Christus, en
we wensen jullie hier in Zeist nog vele
mooie en goede avonturen.
Groeten, Anne en Sije Harkema

Bankrekeningnummer:
NL79INGB0002801607 tnv Jeugdwerk
Hervormde Wijkgemeente Bethel
Wij rekenen op uw bijdrage, hartelijk
dank alvast!
Jan Jaap de Wit, Penningmeester
Jeugdwerk

Activiteiten/bijeenkomsten
Wat heeft u gemist?
Deze weken staan er heel interessante
nieuwsfeiten op de website. Heeft u ze
al gelezen. Fijn! Nog niet dan raden wij
u aan dat te doen! Ga naar de website
www.bethelzeist.nl en klik op NIEUWS
Bij onderstaande ‘kopjes’ zult
ongetwijfeld uw voorhoofd fronsen dus :
Ga naar de website
Linken > Klik erop
Planning crèche 2019
De planning 2019 is verzonden per mail
op 4 december. Heb je deze niet
ontvangen horen we het graag. Meer
dan 50 mensen van 12 tot 70 plus gaan
mee doen! Fantastisch! Dank allemaal.
Wil jij je nog aanmelden, dat kan altijd
via info@fillyfashion.nl

Kringen
Beste Solagangers,
De laatste Sola-avond van de
December komt er alweer aan.
We gaan op 15 december bij kerst
stilstaan.
Gezellig en creatief is deze avond
allebei.
En om het spannend te houden: er zijn
ook prijsjes bij!
We hebben het o.a. over het belang van
geven.
Kom het deze 15 december beleven…
Vanaf 8 uur is er koffie en thee en kan
je naar binnen,
en om half 9 zal deze gezellige avond
beginnen
Groetjes,de maandgroep van December

Contributie jeugdclubs
Het clubseizoen 2018-2019 is alweer in
volle gang en een hoop jeugd heeft
alweer een aantal mooie clubavonden
gehad. Om dit mogelijk te maken is er
echter ook geld nodig. Als het goed is
heeft u als ouder al een contributiebrief
gehad voor de club van uw kind. Er is
dan ook al een groot aantal contributiebijdragen binnengekomen, veel dank
daarvoor! Er ontbreken echter ook nog
een aantal contributie bijdragen voor dit
seizoen. Dus… mocht het er onverhoopt
tussendoor geschoten zijn of is de
contributiebrief niet goed aangekomen,
bij dezen opnieuw de gegevens:
De contributie bedraagt:
- Jongens en meisjes van 6-12 jaar:
€15.- Stuis-es-in: €17,50
- The Torch: €25,-

- Huiskamer voor Vadertje Panov
- Adventslied nu oefenen!
- Verslag 1e adventsproject
- Rondom de preek 2 december
- Bethelnieuws 2 december 2018
- Alpha cursus: wie komt
- Twee bijzondere knapen
- Adventsproject kindernevendienst
+projectlied
- Geboortebericht van Michaël Paulus
- Zangertjes gevraagd....voor Vadertje
Panov
- Kerstliederen oefenen:heel graag!
- Wat doet ds.Van Ekris in de trein op
weg naar België
Veel leesplezier

Ander nieuws:
Kerstproject
De komende zondagen zullen tijdens
het kerstproject de volgende kinderen
de tekst lezen:
9 december Ilse Buizer en Marieke
Schipper
16 december Mirthe van der Tol en
Jurne Haklander
23 december Charlotte Remmerde en
Stella
25 december Annelous Michielsen
en ……

Zangertjes gevraagd
Er oefenen nu drie meisjes, Louren
Remmerde, Anne Vernout en Lotte
Ettekoven voor het slotlied bij het spel
van ‘Vadertje Panov”. Ook vanmorgen
oefen ik tijdens de nevendienst. Wie
nog wil aansluiten, mag met me
meelopen!
Frits de Groot

Kerstavond 2018:
uitnodiging & oproep!
Deze weken leven we met elkaar als
gemeente toe naar Kerst. We vieren de
komst van Jezus als klein kindje naar
deze aarde. Een bekend verhaal dat we
bijna kunnen dromen. Verwonderen wij
ons nog wel over wat er zo lang geleden
gebeurd is?
'Kom, verwonder je!' is het thema van
de Kerstnachtdienst op maandagavond
24 december om 21.00u in de Nieuwe
Kerk. Tijdens deze avond zingen we
enkele Kerstliederen en wordt het
Kerstverhaal verteld door Maria en één
van de herders. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met warme chocolademelk bij een
kampvuurtje. Van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn!
We willen in het bijzonder ook de
mensen die rondom de Nieuwe Kerk
wonen uitnodigen om Kerstavond met
ons mee te beleven. Daarvoor zijn we
op zoek naar een aantal gemeenteleden
die tussen 15-19 december 2018 een
paar straten willen flyeren. Woont u/jij in
de buurt van de Nieuwe Kerk en/of vind
je het niet erg om een uurtje
uitnodigingen te bezorgen? Meld je dan
zo spoedig mogelijk aan bij Kelly,
via kellydehoop1234@gmail.com of 0618097661. Alvast heel erg bedankt!

48e Kerstzang voor
Iedereen
Voor de 48e keer wordt op
zondagavond 16 december 2018
traditionele Zeister Kerstzang voor
Iedereen gehouden. Tijdens deze
laagdrempelige en sfeervolle viering
worden bekende kerstliederen
gezongen onder begeleiding van
organist Peter van Nes en de Zeister
drumfanfare Jonathan (o.l.v. Arnold
Mulder).
De spreker van aankomende Kerstzang
is Lenny Geluk- Poortvliet, Tweede
Kamerlid èn inwoner van onze mooie
gemeente. Burgemeester J.J.L.M
Janssen leest net als voorgaande jaren
het kerstevangelie voor en houdt een
korte toespraak. Verder werkt mee het
Zeister Vrouwenkoor (o.l.v. dirigent Arie
Perk).
Aanvang: 19.00 uur, deur open vanaf
18.30 uur
Plaats: Nieuwe Kerk
Toegang: Vrij (collecte aan het einde
van de dienst voor de onkosten)

Straatevangelisatie
Op DV zaterdag 15 december is er de
laatste keer dit jaar straatevangelisatie
op Belcour. Zoals bekend wordt het
evangelisatiewerk gedaan door mensen
uit de Bethel- en Pniëlwijk. We mogen
dit doen met de zanggroep ‘De
Lichtdragers’ van de Evangelie
Gemeente. We gebruiken de flyer
‘Doelgericht leven’. Om 13.30 uur is er

ter voorbereiding een bidstond in ’t
Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk. Daarna
gaan we naar Belcour om daar van
14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur
straatevangelisatie te doen.
We hebben weer boekjes ‘De
Levensbron’ (met Nieuwe Testament en
Psalmen) ontvangen en er zijn er al een
aantal uitgedeeld. Dank dat we deze
boekjes mochten ontvangen. Uiteraard
is ieder van harte welkom om te helpen
bij het evangelisatiewerk en ook uw
voorbede blijft nodig.

Kerstpakketten-actie
2018
Geven doorgeven, ontvangen,
bemoedigen.
In de Bethel gemeente hebben wij al
jarenlang de traditie van de
kerstpakketten-actie. Maar ook ieder
jaar weer de twijfel: is dit een goede
manier.... En toch zijn we ieder jaar
weer verwonderd wat er gebeurt...
Daarom hebben wij weer besloten dit
jaar opnieuw hiervoor te gaan, en
hebben we jou/jullie nodig!
Rond de kerstdagen willen we een
pakket bezorgen bij iemand waaraan u
denkt of wie u of jij eens wilt
bemoedigen of met iets extra’s
verrassen. Daarom vragen we aan jou
om in je omgeving eens rond te kijken
wie dit zijn. Dit hoeven zeker geen leden
van een kerk te zijn. Geef deze namen
door en wij hopen namens Bethel hen
een pakket te bezorgen!
Dan hebben we weer pakketten en
spullen nodig om deze te maken. Wil je
een pakket (door)geven of bijdrage met

spullen dan vernemen we dat heel
graag! Op zondag 16 december zullen
we voor de ochtenddienst in ’t Lichtpunt
spullen in ontvangst nemen en ook
zondag 23 december kan je je pakket
afgeven. Ook kan je het brengen op
Tiendweg 38, Zeist
En, wie helpt met bezorgen? Dit gebeurt
in de week kort voor kerst of direct erna.
We hopen op veel reacties!
Ina Lokhorst en Jan van der Grift Email:
janappel@filternet.nl , tel: 06-27375103

Oliebollenactie 2018
Hij komt er weer aan, de jaarlijkse
oliebollenactie van de jeugdclubs. Houd
de website en het Bethelnieuws de
komende weken goed in de gaten voor
meer informatie.

Kerstconcerten Jubilate
Deo met Kerstoratorium
‘Een Nieuw Begin’
Grootkoor Jubilate Deo geeft onder
leiding van dirigent Marco den Toom
twee Kerstconcerten. Op donderdag 20
december 2018 in de Dorpskerk van
Woudenberg en op vrijdag 21 december
in de Oude Kerk van Zeist (1e
Dorpsstraat 1/a). Tijdens deze
concerten o.a. de uitvoering van het
gehele Kerstoratorium ‘Een Nieuw
Begin’ van Bredewout, enkele klassieke
werken en (muzikale) solo’s. Ook zal er
zoals gebruikelijk veel ruimte zijn voor
samenzang.
De solopartijen worden gezongen door
Lieneke van Eijkelenburg (concert
Woudenberg) en Sterre van Boxtel

(concert Zeist). Overige
medewerkenden zijn Lennart Morée
(piano Woudenberg), Mark Brandwijk
(piano Zeist) en Bert Kruis (orgel). De
concerten beginnen om 20:00 uur en
kaarten à € 10,- per stuk, zijn voor het
concert in Zeist verkrijgbaar bij
Boekhandel Groenveld (Steynlaan 17,
Zeist). Nog gemakkelijker is het om
direct te reserveren/betalen via
www.koorjubilatedeowoudenberg.nl.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis
entree. Kerken open vanaf 19:30 uur en
indien voorradig aan de deur nog
kaarten verkrijgbaar.

Agenda
2018:
19-12 Kerstviering Ouderenkring De
Bron
20-12 Bijbelkring Bethel (10:00u)
2019:
10-05/ 12-05 Gemeenteweekend

zondag 16 dec. 2018
10.00 uur ds. C.M.A. van Ekris
19.00 uur Kerstzang voor iedereen

