
 

Zondag 10 oktober 2021 

Jaargang 20.35 

Wekelijkse nieuwsbrief van 
Wijkgemeente Bethel in de Protestantse 
Gemeente Zeist 

Reacties en kopij voor volgende week zijn 
tot woensdag 17.00 uur welkom bij: 

Jacobine Hogendoorn, Ies Visser en 
Gerlien Spijkerboer 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door: Alwin 
Haklander 

 

Welkom! 
Op zondag 10 oktober 2021 in de 
ochtenddienst om 10.00 uur gaat voor 
ds. R. de Koning Gans (Oudewater) en 
bespeelt Jochen de Gier het orgel. In 
de dienst om 17.00 uur gaat ds. D. de 
Bree (Utrecht) voor en wordt orgel 
gespeeld door Geerd Voortman. De 
diensten zijn via Kerkomroep.nl en de 
YouTube-link te volgen. 
 
Heeft u vragen? Dan kunt u onze 
scriba Marijke van Eck mailen 
(scribabethelzeist@gmail.com) of 
contact opnemen met ouderling Jan 
Roosendaal 
(roosendaal@bethelzeist.nl, tel. 030-
6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl. 
 

Liturgie 
Op onze website www.bethelzeist.nl 
vindt u de liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 10 
oktober 2021 is er kindernevendienst 
voor de groepen 1 t/m 4 en 7 t/m 8. 
 

Groep 1/2 - in de zaal achter 't 

Lichtpunt (N. Mertens) 
 

Groep 3/4 - in de Mirror, links van de 

preekstoel (via kosterskamer) (I. 
Mertens) 

Groep 7/8 - in de Consistorie, rechts 

van de preekstoel (P. Nap en 
Elsemarije) 
 
In de kindernevendienst wordt uit Gen. 
27:41–Gen. 28:22 het verhaal ‘Jakob 
vlucht naar Charan’ verteld. 
 

Collectes 

1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Onderhoud gebouwen (K) 
 

Collecten na afloop van de 
eredienst 
Uw bijdrage geven kan op meerdere 
manieren. Als u de dienst in de Nieuwe 
Kerk bijwoont, staan er na afloop in de 
hal 3 collecteschalen klaar. De 
zendingsbusjes bij de uitgang zijn ook in 
gebruik. Daarnaast kunt u uw gift via de 
QR-code, deze link of de BethelApp 
geven. Dank voor uw giften! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De diakenen en kerkrentmeesters 

 
Bijeenkomsten en 
kringen 
Terugblik gemeenteavond ‘Van U 
is de toekomst’ 
Afgelopen donderdag 30 september 
ontmoetten we een deel van de 
gemeente bij de eerste fysieke 
gemeenteavond sinds lange tijd. We 
gingen aan de slag met het jaarthema 
‘Van U is de toekomst’ en kregen een 
inkijkje in de visienota die door de 
landelijke kerk opgesteld is. In groepjes 
deelden we met elkaar welke invloed de 
coronatijd op ons geloof en 
betrokkenheid bij de kerk heeft. We 
vervolgden de avond met een gesprek 
over de context waarin we leven. Een 
samenleving waarin we klagend 
gelukkig zijn, onzeker en op zoek naar 
zin, maar ook overstresst en 
gepolariseerd. Maar in dit alles mogen 
we erop vertrouwen dat verleden, heden 
en toekomst in Gods handen is. Zijn 
genade is genoeg. Dat ontspant én 
motiveert. 
Bijzonder mooi om zo open met elkaar 
te kunnen spreken. Hartelijk dank 
daarvoor aan iedereen die hierbij 
aanwezig was! 
 
Dorien, Ronald, Sake en Kelly 

P.S. Meer informatie over de visienota? 
Je kunt hier een samenvattend filmpje 
van 2,5 minuut bekijken. Er liggen nog 
enkele exemplaren van de visienota bij 
de ingang van het Lichtpunt om vrij mee 
te nemen. 
 

Oproep voor 
muzikanten!  
Sinds het najaar van 2019 is de 
liturgiecommissie op diverse momenten 
actiever bij de liturgie betrokken. Wij 
stemmen de liturgie af met predikanten 
en zorgen ervoor dat de liturgie bij 
hoogtijdagen extra ingekleurd wordt. 
Hiervoor maken we gebruik van talenten 
in de gemeente en putten we uit een 
rijke schat aan liederen (denk aan 
psalmen, gezangen, Engelse hymnes, 
Taizé, Opwekking, Sela, kinderliederen, 
etc.).  
 
Om het één en ander een vastere vorm 
te geven, willen we musici gaan 
inroosteren en hen vragen in welk genre 
ze een lied willen vertolken. Denk aan 
een klein combo, zanggroep, 
kinderkoor, orgel, etc. We denken dat 
we door deze mix aan liederen en 
talenten recht doen aan de diversiteit 
van de gemeente. Vind je het leuk om 
ingeroosterd te worden en een bijdrage 
te leveren aan muziek in de eredienst? 
Geef je dan op via deze link. 
Verder nodigen we alle musici uit voor 
een Bethel-jamm-sessie op 26 oktober. 
Iedereen die geïnteresseerd is neemt 
zijn/haar instrument of stem mee en we 
gaan een avond heerlijk muziek maken 
in verschillende samenstellingen. Dus of 
je nu wekelijks speelt of dat je je 
instrument eigenlijk al een tijdlang weer 
van zolder wilt halen: meld je aan en 
deel in de muzikale vreugde!  
Heb je vragen of ideeën? Je kan ons 
bereiken via dit mailadres: 
liturgiecommissie@bethelzeist.nl.  
 
Hartelijk groet namens de 
liturgiecommissie, 
Theo, Edwin, Jan-Peter, Naomi, Willeke, 
Willine 
 

Overige berichten 
Oproep voor opmakers van het 
Bethel Nieuws! 
Iedere week verzamelt de redactie van 
het Bethel Nieuws alle bijdragen en 
maakt hier een mooie nieuwsbrief van. 
Dit doen wij met een team van 
redactieleden, opmakers, kopieerders 
en verspreiders. Nu zijn wij als redactie 
op zoek naar nieuwe opmakers!  
 
Wat houdt het in? Ies, Jacobine en 
Gerlien verzorgen de inhoud van het 
BN. Als opmaker ben je daarna 
verantwoordelijk voor het ‘opmaken’ van 
de tekst in de kenmerkende BN-stijl met 
kolommen. Dit gebeurt in Word. 
Vervolgens pas je enkele dingen aan 
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voor de speciale versies van het BN, 
zoals één versie met groter lettertype 
voor ouderen en één versie die AVG-
proof is voor op de website. Al met al 
ben je hier 1,5 uur mee bezig per keer. 
Dit is niet wekelijks, het werk wordt 
gerouleerd, dus je bent gemiddeld één 
keer per 6 à 7 weken aan de beurt. 
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat 
we bij de BN-redactie werken met 
deadlines. Het opmaken van het BN 
gebeurt altijd op donderdagmiddag en -
avond. Daarna gaat de opgemaakte 
versie door naar de volgende persoon in 
het treintje.  
 
Ben jij vaardig met Word en lijkt het je 
leuk om mee te helpen? Stuur dan een 
mailtje naar 
bethelnieuws@bethelzeist.nl. 
 
Hartelijke groet, 
De BN-redactie 

 
Jaarlijkse 

interkerkelijke hervormingsavond 
Wij nodigen u van harte uit voor de 
jaarlijkse interkerkelijke 
Hervormingsavond op vrijdag 29 
oktober om 19.30 uur in de Oude Kerk 
te Zeist (1e Dorpsstraat 1). Ds. G.M. 
van Meijeren zal de meditatie verzorgen 
en ds. J. Hoefnagel de sluiting. Naast de 
diverse samenzang zal deze avond 
verder muzikaal omlijst worden door 
Mannenensemble Cantare o.l.v. André 
van Vliet. Tevens zal André de piano 
bespelen en Jochen de Gier het orgel. 
 
Mede gezien de Corona-periode zien 
we echt uit naar uw komst! Mogen we u 
en jou deze avond verwelkomen? De 
toegang is gratis. Wel wordt er een 
(online) collecte gehouden voor de 
onkosten en in het bijzonder voor het 
werk van de “Spaanse Evangelische 
Zending” (SEZ). De avond is ook online 
te volgen via www.youtube.nl/pnielzeist.  
 
Al vele jaren wordt de 
Reformatieherdenking door het 
interkerkelijk Zeister comité van de SEZ 
georganiseerd. Het voornaamste doel is 
om het goud van de reformatie extra te 
belichten en om elkaar interlokaal, over 
de kerkmuren heen, onder hét Woord 
Sola Gratia te ontmoeten. Hoe 
broodnodig is het om te focussen op wat 
ons verbindt in plaats van wat ons 
scheidt? Als u niet kan komen en dit 
mooie doel toch wil steunen, dan kunt u 
uw gift overmaken op banknummer: 
NL63 INGB 0000 327910 t.n.v. ‘comité 
Spaanse Evangelische zending’. Of via 
de getoonde QR-code. 

 Meer weten over de SEZ? Kijk dan op 
www.sez.st of mail naar 
willemvandenborn@gmail.com. 
Tot de 29ste!  
 
Hartelijke groeten van Pieter Oskam Jr., 
Bert Schipper en Corine & Willem van 
den Born 
 

Vanuit de diaconie 
Giftenoverzicht Hervormde 
Wijkgemeente Bethel 
De diaconie presenteert hierbij het 
giftenoverzicht van de periode juli t/m 
september 2021: 

• Voor Wijkkas: via bank van mw. 
v.d. P. €100,-, van fam. V. €250,-, 
van fam. C. €25,-, van fam. v. R. 
€10,-, van dhr. T. €100,-, van mw. 
v. H.  tweemaal €100,- 

• Voor HVD/Diaconie: via bank van 
fam. M. v. B. €20,-, van N.N. via 
mw. V. €20,-, van mw. K. via fam. 
H. €10,- en van de Z. via fam. v. E. 
10,-  

• Voor Chaverim: via bank van fam. 
B. €150,- en van fam. v.d. B. € 
37,50 

 
Hartelijk dank voor uw giften! 
 

Komende diensten  
Zondag 17 oktober 2021 
(herfstvakantie) 
10.00 uur ds. H. de Leede (Amersfoort) 
17.00 uur ds. I. Hoornaar (Ermelo) 
 
 

Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en een 
middagdienst (17.00 uur). Per dienst zijn 
maximaal 205 gemeenteleden in de 
kerk aanwezig. Om aanwezig te zijn in 
de ochtenddiensten, geeft u zich op via 
het Google-inschrijfformulier. Voor de 
middagdiensten is opgeven niet nodig. 
De diensten worden uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via het YouTube-
kanaal PKN Bethelwijk Zeist. In de 
dienst en in de livestream worden de 
liederen geprojecteerd. De bijbehorende 
schriftlezingen en formulieren kunt u 
vinden in de liturgie, die downloadt u 
van de website. Op het YouTube-kanaal 
kunt u ook video’s van de 
kindernevendienst bekijken. Op deze 
manier willen wij ons als gemeente 
verbonden voelen rondom het Woord en 
met en voor elkaar bidden, ook al zijn 
we niet allemaal lijfelijk aanwezig. 
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