Buijzer en Charlotte, Groep 7/8 gaat
naar de school via de achteruitgang aan
de Verlengde Slotlaan met Annelous
Michielsen, Roos en vader G.J. Baan.
Bij groep 1/2 gaat het over het
dochtertje van Jaïrus (Lukas 8:40-56).
De groepen 3/4 en 7/8 behandelen
Matteüs 5:1-12.

Zondag 6 januari 2019
Jaargang 18.01
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: Alwin Haklander

Thema: Jezus maakt je gelukkig
Jezus zit op de helling van een berg en
vertelt de mensen om Hem heen over
God. Jezus legt niet de nadruk op de
regels, maar op hun hart. Hij zegt: God
geeft het geluk. Hij is altijd en overal bij
je, als jij probeert de mooie en goede
dingen te denken en te doen. Probeer
niet de grootste mond te hebben en
anderen weg te drukken. Misschien krijg
je je zin wel, maar uiteindelijk kun je
beter nederig zijn en voor een ander
opkomen. Dan ben je samen gelukkig.
Je kunt wel oneerlijk zijn en vechten,
maar dat is niet Gods bedoeling. Hij
maakt je gelukkig als je in Hem wilt
geloven. Geluk is een zegen, een
cadeau van God voor zijn kinderen.

Middagdienst
In de middagdienst van 17.00 uur gaat
onze wijkpredikant J. Scheele-Goedhart
voor. Organist in deze dienst is Leen
Mijnders.

Crèche
17.00 uur: mw. Heleen de Man

Welkom!
In deze dienst gaat dr. F.G. Immink uit
Driebergen voor en bespeelt Martin de
Boer 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. Annet Ploeg, mw.
Lekkerkerker, mw. Jolanda Seldenrijk,
Naomi Ploeg, Anne-Fleur Driessen,
Anne Roos de Korte

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen
1 t/m 4 en 7/8.
Groep 1/2 gaat met Marije Tichelaar
naar de zaal achter ’t Lichtpunt. Groep
3/4 komt bijeen in de Mirror, links van de
preekstoel (kosterskamer) met Ilse

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

Catechisatie maandag
7 januari
Op maandag 7 januari start
catechisatie weer op de bekende tijden
en plaatsen. Ieder weer van harte
welkom! Bij de groep van 14/15-jarigen
gaan we het hebben over: 'Je bent
maar één keer jong'. Prediker zegt:
' ….Geniet van je jonge jaren….'
Denk alvast eens na over de volgende
vragen: Hoe ziet dat genieten er voor
jou uit?' en: Hoe kun je goed genieten
van alles?

Start Koffieochtenden
A.s. dinsdag gaan de koffieochtenden
voor senioren van start. Elke
dinsdagmorgen staat de Mirror van
10.00 – 11.30 uur open voor senioren
die rondom de Nieuwe Kerk wonen. Er
is in de buurt gefolderd, er is mond-opmondreclame gemaakt; publiciteit is
eraan gegeven.

We hopen dat er mensen op afkomen:
om met elkaar in contact te komen, om
wekelijks een vast doel te hebben. We
zijn blij met het grote aantal
vrijwillig(st)ers dat bereid is mee te
helpen. Als gemeentelid kunt u ook
helpen: door gebed, dat het open naar
buiten gezegend wordt door de komst
van hen die dat nodig hebben.
Theo van den Bos

Nieuwjaarsbijeenkomst
O.K. De Bron
Op D.V. woensdag 9 januari 2019
hopen wij het nieuwe seizoen te
openen met een
Nieuwjaarsbijeenkomst in
‘t Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk,
Boulevard 2a te Zeist.
We verwachten daar tegen 14.30 uur
de leden van deze kring en
belangstellenden.
De meditatie wordt dit keer verzorgd
door de heer T. de Mik, terwijl het
vervolg van de middag een eigen
karakter krijgt.
Aandacht voor de leden, die in de
voorbije maand verjaarden behoort tot
een vast aandachtspunt op de eerste
bijeenkomst van de nieuwe maand,
i.c. 9 januari 2019 de jarige leden van
december 2018.
Gewoontegetrouw ontbreekt er bij de
koffie de (verse) oliebol niet.
Graag tot spoedig!
Info: T. (030) 6955169.

Herhaalde oproep!
Onze koster, Gert Verweij, verdeelt zijn
tijd over diverse hervormde kerken. Wij
zijn er als Bethelwijk mee gezegend
dat hij het merendeel van zijn uren in
de Nieuwe Kerk kan besteden. Voor
bepaalde taken bekijken wij wel of Gert
door gemeenteleden ondersteund kan
worden. Specifiek organiseren wij
daarom nu op dinsdagavond 8 januari
2019 een grote schoonmaakactie. Er
zijn diverse taken, van licht tot zwaar,
voor vrouwen én mannen. Wij starten
om 19.30 uur en eindigen om 21.30
uur. Voor deze grote schoonmaakactie
geldt dat vele handen licht werk
maken!
Helpt u mee? Stuur dan een mail naar
vanvliet@bethelzeist.nl of bel/app naar
06-42366744.
Wilfred Hogendoorn, Henk Jan Ploeg
en Danielle van Vliet,
ouderling-kerkrentmeesters

Nieuws uit de
Nederlands-Arabische
samenkomst
Afgelopen jaar is een mooi jaar
geweest. Iedere vrijdag is er om 19.30
uur een samenkomst, waarbij we 1x
per maand vooraf samen eten. In juni
is er een doopdienst geweest van een
echtpaar uit Libanon. Daarnaast is er
groei in het aantal bezoekers met een
moslim-achtergrond. Ook is er een
groeiende groep vrijwilligers en
geïnteresseerden betrokken uit de
kerken in Zeist. We willen u hartelijk
danken voor uw gebed voor deze
avonden. Als u bidt, wilt u dan voor
Maha bidden? Ze heeft veel pijn in
haar rug, en twijfelt veel. Ook zouden
we graag meer moslims uit Zeist
begroeten bij de samenkomsten. Wilt u
graag regelmatig informatie ontvangen,
of meer horen over ons werk onder
moslims in Zeist, neem dan contact op
met Martine Kragt 06-45153361. We
kunnen ook bij u op de huis- of
gebedskring langskomen voor een
avond van informatie en gebed.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom
om op vrijdag mee te doen aan de
samenkomst in de Citadel, Bergweg 6,
Zeist (zie ook Agenda).

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, dus 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 contributiebijdragen voor dit
seizoen.
Dus mocht het er onverhoopt
tussendoor geschoten zijn of is de
contributiebrief niet goed aangekomen,
bij deze opnieuw de gegevens:
De contributie bedraagt:
- Jongens/meisjes 6-12 jaar
€15,- Stuif-es-in
€17,50
- The Torch
€25,Bankrekeningnummer:
NL79 INGB 0002 8016 07
t.n.v. Jeugdwerk Hervormde
Wijkgemeente Bethel.
Wij rekenen op uw bijdrage, hartelijk
dank alvast!
Jan Jaap de Wit,
Penningmeester Jeugdwerk

Sola
Lieve Sola leden,
In dit nieuwe jaar hebben we natuurlijk
ook weer Sola en een nieuwe
maandgroep! We zijn januari begonnen
met het gala en hierna volgen drie

leuke avonden met het thema “Goede
voornemens”. Één van je goede
voornemens is vast weer om de
gezellige Sola-avonden te bezoeken!
De maandgroep bestaat uit: Willine,
Anne-Roos, Joep en Anne. Wij hebben
er zin in! Inloop vanaf 20.00 uur.
Tot zaterdag!

… vanaf 14 januari ook
telefonisch bereikbaar
Bij het Reformatorisch Meldpunt is het
vanaf D.V. maandag 14 januari 2019
mogelijk om uw verhaal over seksueel
misbruik te vertellen via het
telefoonnummer 0850-773312. Dit
nummer kunt u bellen op alle
maandagen, behalve op feestdagen,
tussen 19.00 – 21.00 uur.
Deze telefoondienst is anoniem. De
gesprekken worden niet opgeslagen.
Het Reformatorisch Meldpunt is een
anoniem contactpunt voor slachtoffers
en omstanders van seksueel misbruik.
Het Meldpunt biedt op een
laagdrempelige manier een luisterend
oor en advies via chat, e-mail en
WhatsApp (06-44078214). Dat kan
gaan over misbruik dat korter of langer
geleden heeft plaatsgevonden, maar
ook over online misbruik.
De nieuwe telefoondienst is speciaal
ingericht om gemeenteleden, die de
voorkeur geven aan anoniem
telefonisch contact, ook de
mogelijkheid te bieden hun verhaal te
vertellen.
Langdurig zwijgen over het misbruik
kan psychische en lichamelijke schade
veroorzaken. Het is belangrijk om het
zwijgen te doorbreken. Praten kan een
begin zijn om het misbruik te
verwerken.
Reformatorisch Meldpunt
www.ikmeldhet.nl
tel: 0850-773312

Agenda
09-01 Ouderenkring de Bron
(Nieuwjaarsbijeenkomst)
11-01 Arab-NL bijbelstudie
(Citadel 19.30 uur)
13-01 Basiscatechese
18-01 Arab-NL bijbelstudie
(Citadel 19.30 uur)
23-01 Ouderenkring de Bron
25-01 Arab-NL bijbelstudie
(Citadel 19.30 uur)

27-01 Basiscatechese
31-01 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)
01-02 Arab-NL bijbelstudie
(Citadel 19.30 uur)
06-02 Ouderenkring de Bron
10-02 Basiscatechese
20-02 Ouderenkring de Bron
28-02 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)
10-03 Basiscatechese
24-03 Basiscatechese
28-03 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)
25-04 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)
10-05/ 12-05 Gemeenteweekend
23-05 Bijbelkring Bethel (10.00 uur)

Zondag 13 januari 2019
10.00 uur: ds. C.M.A. van Ekris
(bevestiging ambtsdragers)
17.00 uur: ds. D.P.C. Looijen
(Amersfoort)

