
 
Zondag 17 april 2022 

Jaargang 21.16 

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, Gerlien 
Spijkerboer en Ies Visser 

e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 

Deze week verzorgd door:  
Pieter Seldenrijk 

Welkom! 
Op zondag 1e Paasdag 17 april 2022 in 
de ochtenddienst om 10:00 uur gaat ds. 
W.J. van Schaik (Zeist) voor en bespeelt 
Edwin Droogendijk het orgel. In de 
dienst om 17:00 uur gaat ds. Joh. van 
Holten (Nunspeet) voor en wordt orgel 
gespeeld door Leen Mijnders.  
 
Heeft u vragen? Dan kunt u onze scriba 
Marijke van Eck mailen 
(m.vaneck@pgzeist.nl) of contact 
opnemen met ouderling 
Jan Roosendaal 
(j.roosendaal@pgzeist.nl, 030-
6958227). Zie ook www.bethelzeist.nl 

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

Online volgen diensten 
Alle diensten worden uitgezonden via 
Kerkomroep.nl en via ons Youtube-
kanaal ‘PKN Bethelwijk Zeist.’ In de 
Youtube-livestream worden de liederen 
geprojecteerd. De bijbehorende 
schriftlezingen en formulieren kunt u 
vinden in de liturgie, die downloadt u 
van de website. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Crèche 
10.00uur: mw Jolanda Seldenrijk, 
mw Yvanca van Essen, mw Kelly de 
Hoop en Anne Schmohl, Femke 
Heitink en Anne Vernout 
17.00uur: dhr Frank Giebel 

 
Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
22 april is er kindernevendienst voor 
de groepen 1 t/m 4 en 7 & 8. 
Kijk op de website 
www.bethelzeist.nl voor 
verwerkingsmateriaal, als je niet in 
de kerk aanwezig kunt zijn. 
  
Groep 1 en 2: in de zaal achter 't 
Lichtpunt (Lydie van Rinsum) 
Groep 3 en 4: in de Consistorie, 
rechts van de preekstoel (Elsemarije 
Eijkelenboom en Sterre) 
Groep 7 en 8: in de Mirror, links van 
de preekstoel (Paul Nap) 
 
In de kindernevendienst wordt uit 
Joh. 20:1-18 het verhaal “Jezus leeft” 
verteld. 
Jezus leeft, Hij is onze Heer. 
De kinderen mogen geloven dat 
Jezus opstond uit het graf. Hij bewijst 
dat God ons leven leidt en redt. Op 
de Paasdag blijkt dat de discipelen 
en vrienden van Jezus nog niet 
precies begrijpen hoe groot en sterk 
Hij is. Ze komen om afscheid te 
nemen van de gestorven Jezus. Dat 
Jezus niet alleen lijdt en sterft, maar 
ook na drie dagen opstaat (zoals Hij 
steeds heeft gezegd) is 
onvoorstelbaar. Het wonder dat het 
echt zo is, dat Jezus terug is bij hen, 
zorgt ervoor dat ze in Hem geloven. 
Hij heeft hen gered, Hij is hun Heer. 
Ze willen leven voor God, elke dag 
opnieuw! Hij laat ons ook nooit los en 
vraagt ons Hem te geloven en te 
dienen. In zijn voetspoor worden wij 

gelukkig, voor altijd. 
 

Collecten 

1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Paascollecte (D) 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 geven 
via de QR-code, deze link of de 
BethelApp. Dank voor uw giften! 

 
de Diakenen en Kerkrentmeesters 

 

Vanuit de diaconie 
Praktische veranderingen 
wijkkas 
Als gevolg van de fusie naar de 
Protestantse Gemeente Zeist, worden 
ook op financieel vlak een aantal zaken 
aangepast. Deze aanpassingen hebben 
een aantal praktische gevolgen, 
waarvoor wij uw aandacht vragen: 
 
1. Giften voor wijkkas/ Wijkgemeente 
Bethel: vriendelijk verzoek aan u om 
giften voor de wijkkas/ wijkgemeente 
Bethel over te maken naar het nieuwe 
bankrekeningnummer NL22 RABO 
0373 7460 91 ten name van CvK PG 
Zeist met als omschrijving 
‘Wijkgemeente Bethel’ en het doel 
van/voor de gift. 
2. Giften voor HVD/ Diaconal wijkpot: 
vriendelijk verzoek aan u om giften voor 
de HVD/Diaconale wijkpot nu over te 
maken naar NL96 INGB 0663 9114 94 
ten name van Diaconie van de 
Protestantse gemeente Zeist met als 
omschrijving ‘Diaconale wijkkas 
Bethel’. 
3. Giften voor Chaverim: kunt u 
overmaken naar NL92INGB 004 6970 
44 t.n.v. Hervormde wijkgemeente 
Bethel inzake ‘Chaverim.’ 
4. Onkosten van diaconale aard kunnen 
gedeclareerd worden via een e-mail 
naar diaconie@pkn-zeist.nl ter attentie 
van Annemarie van de Water. 
5. Onkosten van niet-diaconale aard 
kunnen gedeclareerd worden via een e-
mail naar wijkkas@bethelzeist.nl ter 
attentie van Jaap Willigenburg. 
 
Voor uw belastingaangifte: giften naar 
bovenstaande bankrekeningen kunt u 
als gift opgeven bij uw belastingaangifte. 
De bankrekeningen hebben de ANBI 
status. 
- Het RSIN van de Protestantse 
Gemeente Zeist is 8261365195 
(inclusief de wijkkas). 
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- Het RSIN van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Zeist is 
826114799. 
 
Gerard Steenbeek, Danielle van Vliet en 
Caroline den Ouden (ouderling- 
kerkrentmeesters) 
 

Avondmaalscollecte vrijdag 15 
april: Tearfund Ethiopië  

De Avondmaalscollecte op Goede 
Vrijdag is bestemd voor Stichting 
Tearfund, voor een project in Ethiopië. 
Begin november escaleerde de situatie 
in de noordelijke deelstaat Tigray; de 
Ethiopische premier kondigde een 
militaire invasie aan. Honderden doden 
zijn gevallen en duizenden mensen 
sloegen op de vlucht. Het duurde tot half 
januari voordat humanitaire organisaties 
toegang kregen tot bepaalde gebieden 
in Tigray. De veiligheid en toegang 
blijven een probleem. Ondertussen 
schat de VN dat zo'n 2,5-3 miljoen 
mensen in Tigray in nood zijn en geen 
toegang hebben tot eerste 
levensbehoeften. Samen met een lokale 
kerkpartner verleent Tearfund hulp. Er 
wordt voedsel uitgedeeld en als de 
banken weer goed functioneren wordt 
dit vervangen door geld. Er worden acht 
waterputten gerepareerd, 
hygiëneproducten uitgedeeld en 
preventiematerialen tegen het 
coronavirus. Er worden de komende 
maanden 5.000 huishoudens (in totaal 
25.000 mensen) voorzien van voedsel, 
water, cash en hygiëneproducten.  

 

U kunt uw gift geven in de 
collecteschalen voorin de kerk, via de 
Bethelapp, de QR-code of overmaken 
op NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. 
‘Avondmaalscollecte Bethel 15 april 
2022’. 

 

3e collecte Goede Vrijdag 15 
april: Haïti via Happietaria 
Nijmegen  

Een Happietaria is een pop-up 
vrijwilligersrestaurant voor het goede 
doel. Naomi van der Tol, één van onze 
gemeenteleden, maakt deel uit van het 
bestuur van Happietaria Nijmegen. 
Happietaria Nijmegen zamelt dit jaar 
geld in voor een jongerenproject in Haïti; 
één van de armste en meest corrupte 
landen ter wereld. In samenwerking met 
lokale kerken is een 
jongerenprogramma opgezet waarbij de 
jongeren hun talenten nuttig in kunnen 
zetten en hoop krijgen voor de 
toekomst. Hier is het Agri-
bussinessproject uit voortgekomen, 
gericht op 1.000 kansarme 
jongeren. Jongeren worden toegerust 
om tuinbouwproducten te telen en over 

doorverkoop van deze producten met 
geschikte winstmarges.  

 

De periode om te eten voor bij 
Happietaria Nijmegen is afgesloten. 
U kunt nog wel ondersteunen via de 
derde collecte op Goede Vrijdag. U 
kunt uw gift geven in de 
collectemanden bij de uitgang, via de 
Bethelapp, via de QR-code of 
overmaken op 
NL96INGB0663911494 ten name 
van Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Zeist o.v.v. ‘3e collecte 
Bethel 15 april 2022’. 

Beide collecten zijn van harte bij u 
aanbevolen! 
Namens de wijkdiakenen, Marion 
Deelen 

 

 
Bethelmensen 
Terugblik 
Het is met grote dankbaarheid dat ik, 
samen met Miny, terugkijk op de 
morgendienst van afgelopen zondag 
10 april. Indrukwekkend was het om 
Elias, Arnout en Liesbeth ja te horen 
zeggen tegen de God en Vader van 
onze Here Jezus Christus! Met grote 
dankbaarheid kijk ik ook terug op de 
catecheseavonden die we de 
afgelopen winter hebben gehad, 
samen met Mirjam, Tobias en 
Talitha. In deze tijd geen 
vanzelfsprekendheid meer, des te 
meer reden tot vreugde en 
dankbaarheid! 
 
Miny en ik waren verlegen met het 
afscheid van ons dat aan deze dienst 
gekoppeld was. Een 
hartverwarmende toespraak van de 
voorzitter van de kerkenraad en 
leuke toespraak van de ouderling 
van dienst bij het overhandigen van 
een mooie fruitschaal met 
boodschap en een dito tapas plank. 
Prachtige bloemen, creatieve 
cadeaus, toegezongen worden, 
waarderende en hartelijke woorden 
die we tijdens het 
handengeven/afscheid nemen 
mochten ontvangen, wat een 
warmte. Het heeft ons diep ontroerd 
en de verbondenheid die we met 
elkaar voelden ervoeren we intens. 
Zeker de laatste maand, met het 
afscheid nemen in zicht, kwam het 
meer en meer bij mij binnen dat het 

waarnemend predikant zijn in deze 
vacaturetijd mij niet onberoerd heeft 
gelaten, integendeel. Wat waren er veel 
ontmoetingen, wat waren er veel 
gesprekken van hart tot hart waarin 
vreugde en verdriet werd gedeeld. Wat 
hebben we mooie diensten gehad. Dank 
voor de warmte, de openheid, 
betrokkenheid en acceptatie die ik al die 
jaren heb gevoeld en ervaren. Met u zijn 
wij blij en dankbaar dat ds. Jasper van 
Schaik uw nieuwe predikant is en dat hij 
mag starten nu er qua ontmoeting als 
gemeente weer meer mogelijk is na 
ruim twee jaar van beperkingen. Mooi 
dat wij samen ook al even met elkaar op 
konden trekken en dat als heel goed en 
fijn hebben ervaren. We verstonden 
elkaar! 
 
Hoewel het einde van mijn contract 
officieel per 1 mei ingaat voelt de dienst 
van afgelopen zondag wel als een 
afscheid nemen. Naast dankbaarheid 
brengt dat ook weemoed en pijn met 
zich mee. Het waren goede jaren, waar 
ik met dankbaarheid op terug mag zien. 
Nogmaals dank voor de ruimte die ik 
ontving, dank voor de warmte en de 
verbondenheid. Het was goed om in uw 
midden te mogen zijn en te werken! 
 
Ik wens u, mede namens Miny, Gods 
Zegen voor de toekomst als gemeente 
en voor ieder persoonlijk. We hopen 
elkaar zeker niet uit het oog te verliezen. 
In de zomerperiode hoop ik in ieder 
geval nog twee keer in een dienst voor 
te gaan! 
Hartelijke groet, Wijnand en Miny 
Sonnenberg 
 

 
 

Vanuit de kerkenraad 
Viering Heilig Avondmaal 
vrijdag 15 april 2022 

Op Goede Vrijdag hopen wij weer met 
elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. 
Het wordt tweemaal gevierd, tijdens de 
middagdienst om 15.30 uur en tijdens 
de avonddienst om 19.30 uur. De 
middagdienst is een korte dienst voor 
ouderen en speciaal voor hen die 
nauwelijks meer naar de kerk kunnen. 
Tijdens het Avondmaal, dat voorin de 
kerk wordt gevierd, staan daarom in een 



halve kring stoelen gereed. Tijdens de 
avonddienst wordt het Avondmaal 
staande in een kring gevierd, maar 
staan er uiteraard stoelen klaar, mocht 
dat nodig zijn.  
 
U bent van harte welkom om op deze 
speciale dag de maaltijd van onze Heer 
mee te vieren.  
(De kerkenraad bezint zich op de 
manier van vieren in de toekomst. Er 
zijn inmiddels verschillende manieren de 
revue gepasseerd en na deze keer 
wordt besloten met welke vorm we 
verdergaan.)  

 

Diensten in de Stille Week 

Toelevend naar Goede Vrijdag en 
Pasen worden net als in vorige jaren 
korte diensten gehouden van maandag 
tot en met donderdag in de Oude Kerk. 
Predikanten van de drie centrumwijken 
gaan daarin voor. De diensten beginnen 
om 19.15 uur en duren ongeveer 40 
minuten waarin we zingen en bidden. 
En we luisteren naar het 
Lijdensevangelie in Marcus. U/jij bent 
van harte uitgenodigd. 

 

Bijeenkomsten en 
kringen 

Alphamoment – Wie nodig jij 
uit? 
Het is Pasen. De boodschap is duidelijk. 
God de Vader toont zijn 
onvoorwaardelijke liefde.  
Voor iedereen! Hij wil dat iedereen tot 
zijn bestemming komt en gaat bloeien. 
 

 
 

In de hal van ‘t Lichtpunt, op de infotafel, 
staan de bloemen. Als jij iemand hebt 
uitgenodigd voor de Alpha, mag je voor 
hem of haar een bloem pakken en deze 
in de kerk in de vaas op de tafel zetten. 
Op het papier onder de vaas mag 
iedereen een gebed/wens op schrijven. 
Zo zien we hopelijk dit boeket elke week 
groeien. 
 
Ps; Zorg ervoor dat als je iemand 
uitnodigt, diegene de nodige info over 
de cursus ontvangt, bijvoorbeeld de 
flyer. 
 

 
 

Ouderen Bijbelkring Bethel 
(OBB) 21 april  
Op donderdag 21 april hopen wij 
elkaar weer te ontmoeten om 10.00 
uur in ’t Lichtpunt. De Bijbel ligt open 
bij 2 Timotheüs 1,15-18 Het gaat 
over Onesiforus, een 
‘voordeelbrenger’. Een zegenrijk 
mens. 
Iedereen is welkom. Durft u nog niet? 
We proberen afstand te houden en 
vermijden onnodig contact. Nieuwe 
deelnemers zijn hartelijk welkom. De 
kring duurt tot ongeveer 11.30 uur. 
Helaas missen wij Wil van 
Sprakelaar door ziekte. God zij haar 
nabij. 
 
ds. F. van Roest  
(tel. 0638122955, 
fvanroest0@gmail.com) 
 

 
Bevrijdings- en 
herdenkingsconcert 
‘Vrijheid in Nederland. 
Reflecties na de Russische 
inval in Oekraïne’. 
Op zaterdagavond 7 mei 2022 vindt 
er een uniek Bevrijdings- en 
herdenkingsconcert plaats in de 
Oude Kerk van Zeist (1e Dorpsstraat 
1). Deze avond begint om 19.45 uur 
en wordt georganiseerd door het 
interkerkelijk en interlokaal Zeister 
comité van de Spaanse 
Evangelische Zending (SEZ). 
 
Deze avond staat in het teken van 77 
jaar bevrijding en is vanwege corona 
twee keer uitgesteld. Doordat het in 
2020 75 jaar geleden was dat we 
bevrijd zijn, pakken we deze avond 
extra uit. 
 
Wat kunt u deze avond verwachten? 
- Prachtige muziek van 
concertorganist Peter Eilander en 
heerlijke pianomuziek van zijn zoon 
en tevens virtuoos concertpianist, 
Jaap Eilander. 
- Jaap zal deze avond op één van ’s 
werelds beste concertvleugels 

spelen. Jaap trad op in concertzalen in 
binnen- en buitenland, waaronder 
Anhalt-Köthen (Duitsland), waar J.S 
Bach zelf werkte. 
- Samenzang van geliefde Psalmen en 
Vaderlandse liederen. 
- Hoofdlezing door Prof. James 
Kennedy. Prof. James Carleton 
Kennedy is hoogleraar Moderne 
Nederlandse Geschiedenis bij de 
faculteit Geesteswetenschappen en 
universiteitshoogleraar met een speciale 
opdracht rond community engaged 
learning aan de Universiteit Utrecht. De 
titel van zijn lezing is ‘Vrijheid in 
Nederland. Reflecties na de Russische 
inval in Oekraïne’. 
- Ontmoeting na afloop onder het genot 
van oranjebitter, wijn of fris met lekkers. 
 
De toegang voor deze avond is vrij. Wel 
houden we een collecte voor de 
Spaanse Evangelische Zending (SEZ). 
Zie voor meer info: https://www.sez.st/ 
Het belooft een bijzonder mooie en 
feestelijke avond te worden. Mogen wij 
u/jou deze avond verwelkomen? 
 
Hartelijke groeten van Bert Schipper, 
Pieter Oskam Jr. en Corine & Willem 
van den Born. 

 

Overige berichten 
Wittenberg 50 jaar: 
jubileumdag 14 mei 2022 
De Wittenberg in Zeist bestaat 50 jaar. 
De missie om jongeren toe te rusten om 
als christen in de wereld te staan is nog 
altijd dezelfde. Deze mijlpaal wordt 
gevierd met een speciale jubileumdag 
op zaterdag 14 mei. Het thema is ‘Peper 
& zout’. Het belooft een inspirerende 
dag te worden met prikkelende 
presentaties, een interactieve 
dankdienst en ruimte voor ontmoeting. 
 
Op 14 mei zijn er zowel 's morgens als 
's middags TED-talks. In totaal geven 
zes sprekers onder de titel ‘Peper’ elk in 
maximaal 10 minuten een inspirerende 
en prikkelende presentatie over een 
belangrijk jongerenthema. Onder de 
sprekers zijn Robert Doornenbal, Dirk 
de Bree en Rokus Maasland van de 
christelijke band ‘The Bowery’. 
Vervolgens gaan ze in gesprek met hun 
publiek onder leiding van een sidekick. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd 
hebben hun eigen programma (mét 
springkussen!). 
Interactieve dankdienst 
Om 13.30 uur vindt er een interactieve 
dankdienst plaats in de Nieuwe Kerk in 
Zeist met het thema ‘Zout’. De dienst 
wordt geleid door ds. Niek Tramper. 
Daarin is veel ruimte voor dankgebed en 
muziek. Oud-docenten en docenten 
delen hun ervaringen. 
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Beeldpresentatie 50 jaar Wittenberg 
Daarna is er ruimte voor ontmoeting en 
zijn er verschillende eettentjes. Er is een 
boekenhoek en bij de merchandising-
stand zijn leuke spullen te koop. Met de 
beeldpresentatie van ‘50 jaar 
Wittenberg’ zullen ongetwijfeld veel 
herinneringen worden opgehaald. Voor 
wie wil, is er een rondleiding door het 
gebouw. Ook wordt er een lego-
miniatuur van de Wittenberg 
tentoongesteld. 
 
De Wittenberg nu 
De missie om christelijke jongeren toe te 
rusten is nog altijd dezelfde. De 
Wittenberg biedt tussenjaar Inside-out 
aan voor jongeren van 17 tot 25 jaar. Er 
wonen 100 jonge mensen en een paar 
gezinnen in het gebouw in Zeist die met 
elkaar een leefgemeenschap vormen. 
Samen bieden ze een gastvrije plek 
voor retraitegasten, die rust, stilte en 
bezinning zoeken.  
 
Opgeven jubileumdag  
Iedereen die zich verbonden voelt met 
de Wittenberg of geïnteresseerd is, is 
van harte welkom op 14 mei. Opgeven 
is noodzakelijk. Dat kan via de speciale 
jubileumpagina op 
www.dewittenberg.nl/50-jaar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende diensten  
Zondag 24 april 2022 
 

10.00 uur ds. W.J. van Schaik (Zeist) 
17.00 uur ds. T. de Ridder 

 

Covid-richtlijnen diensten 

Vanwege de verruiming van de 
Covid-maatregelen is iedereen 
welkom om de ochtend- en 
middagdiensten bij te wonen in de 
Nieuwe Kerk. Opgeven via het 
opgaveformulier is niet nodig. Alle 
diensten worden nog wel 
uitgezonden via Kerkomroep.nl en 
via het Youtube-kanaal ‘PKN 
Bethelwijk Zeist’. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10511
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