
 
 
Zondag 28 november 2021  
Jaargang 20:42 

Nieuwsbrief van Hervormde 
wijkgemeente Bethel binnen de 
Protestantse Gemeente Zeist. 
Reacties en kopij voor de volgende 
week zijn tot woensdag 17.00 uur 
welkom bij: 
Jacobine Hogendoorn, Ies Visser en 
Gerlien Swager 
e-mail: bethelnieuws@bethelzeist.nl 
website: www.bethelzeist.nl 
Deze week verzorgd door:  
Pieter Roos 

 

Welkom! 
Op zondag 7 november gaat in 

de ochtenddienst om 10.00 uur 

voor ds. Z. de Graaf (Katwijk) en 

bespeelt Jochen de Gier het 

orgel. In de dienst om 17.00 uur 

gaat ds. N.M. Tramper (Gouda) 

voor en wordt het orgel bespeeld 

door Frank van Zuidam. Deze 

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 
Zie onze website 
www.bethelzeist.nl voor de 
liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst van 
zondag 28 november 2021 is er 
kindernevendienst voor de 
groepen 1 t/m 4 en 7/8. 
 
Groep 1/2 in de zaal achter ’t 
Lichtpunt (L. van Rinsum) 

Groep 3/4 in de Mirror links van 
de preekstoel (via kosterskamer) 
(M. v.d. Tol en E. Remmerde) 
Groep 7/8 in de Consistorie 

rechts van de preekstoel (R. en 

C. Verboom) 

 

Kerstproject 2021    
Thuis in Bethlehem   
De verhalen over het leven van 

Ruth staan centraal in het 

Kerstproject. De verhalen staan 

in het teken van hoop op een 

nieuwe toekomst vanuit het 

perspectief van een 

vluchteling. Op 28 november is 

het thema: Ruth kiest voor 

Noömi. Na het verlies van haar 

man en beide zoons is Noömi in 

het vreemde Moab met twee 

schoondochters. Ze keert terug 

naar Bethlehem waar de 

hongersnood voorbij is. Immers: 

daar is zij thuis. Ruth kiest 

ervoor met haar mee te gaan en 

vreemdelinge te worden in 

Kanaän. Dat is een waagstuk, 

want ze bezitten niets en zullen 

moeten leven in armoede. 

Bovendien: zal Ruth worden 

geaccepteerd? Ze hoort bij een 

volk dat Israël al vaak heeft 

dwarsgezeten. Toch wil ze haar 

schoonmoeder dienen, steunen 

waar ze kan. Aan het eind van 

Ruth 1 klinkt hoopvol: de 

gerstoogst gaat beginnen. Zou 

er voor de beide weduwen brood 

zijn in Bethlehem? 

 

Collecte 

kindernevendienst. 
Het kerstproject van de 

kindernevendienst is in 

samenwerking met Stichting 

Gave. Stichting Gave is een 

interkerkelijke organisatie die 

zich inzet voor vluchtelingen en 

asielzoekers in Nederland. 

Daarom willen we als 

kindernevendienst graag voor 

hen collecteren. Ouders willen 

jullie een bijdrage meegeven 

naar de kindernevendienst? 

Hartelijke groeten de leiding van 

de kindernevendienst. 

 

Collecten 
1e Diaconie 
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Diaconaal missionair werk (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! 

 

 
Diakenen en Kerkrentmeesters 

 

Vanuit de diaconie 
Op 28 november is de 3e 

collecte bestemd voor Daar al 

Amal. Voor de meesten van u 

wel bekend als de plek waar de 

Arabischtalige diensten worden 

gehouden, en waar wij als kerk 

nauw mee verbonden zijn. Het 

doel van Daar al Amal is om 

christenen die bijvoorbeeld als 

vluchteling hier gekomen zijn 

een plek te bieden om hun 

geloof te delen en om 

vluchtelingen en andere 

Arabischtalige mensen, die 

Christus niet kennen, in 

aanraking met het evangelie te 

brengen. Er zijn maaltijden en 

Bijbelstudies. Er worden 

samenkomsten georganiseerd 

en er wordt in pastoraal en 

diaconaal opzicht omgezien naar 

de bezoekers. Wij willen deze 

collecte van harte bij u 

aanbevelen! De collectemanden 

staan bij de uitgangen en u kunt 

uiteraard ook uw gift via de 

Bethelapp of de QR-code 

doneren. Het bedrag kan ook 

worden overgemaakt op 

NL96INGB0663911494 ten 

name van Diaconie van de 

Protestantse Gemeente Zeist 

o.v.v. 3e collecte 28 november 

2021 Bethel. 
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Jeugd 
Kinderkerstviering 
Op zondag 19 december om 
17.00 uur is het Kinderkerstfeest 
voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Het thema is: 
Kom maar gewoon zoals je bent. 
We willen je vragen om je voor 
de dienst aan te melden, zodat 
we weten hoeveel kinderen we 
kunnen verwachten. En je kunt 
vooraf aangeven welk cadeau je 
graag zou willen hebben. We 
hopen dit jaar ook ouders te 
kunnen verwelkomen, maar die 
situatie houden we goed in de 
gaten. Meer informatie en 
aanmelden/doorgeven cadeau 
kan via dit formulier: 
https://forms.gle/LZkNt1HNjmnn
WQCq5  
Wil je echt een cadeau kunnen 
kiezen, meld je dan voor 6 
december aan.  
 

Adventsprojectlied 
Op zondag 28 november is het 
eerste advent en dat betekent 
dat het adventsproject van de 
kindernevendienst start. We zijn 
blij dat het kinderkoor in de 
dienst aanwezig is om het 
projectlied met ons te zingen. 
 

Van de Kerkenraad 
Beslissing ds. Jasper 
van Schaik 
Geachte gemeenteleden, 
De kerkenraad is verheugd u 
mee te kunnen delen dat 
ds. Jasper van Schaik heeft 
besloten het beroep dat door 
onze wijkgemeente op hem is 
uitgebracht aan te nemen.  Wij 
zijn God dankbaar dat ds. Van 
Schaik de roepstem heeft 
gehoord en Gods Geest hem de 
weg naar Bethel heeft gewezen. 
Wij zien uit naar zijn komst en 
vertrouwen op een gezegende 
samenwerking tot opbouw van 
onze gemeente. In de komende 
tijd zal overleg plaatsvinden op 
welke datum ds. Van Schaik zal 
worden bevestigd. 
 

Bij de dienst van 12 
december 2021 
Aan het eind van haar jaar aan 
de bijbelschool heeft Lydia 
Nijenhuis getuigenis afgelegd 
van haar geloof en zich als 
bevestiging daarvan laten 
dopen. De kerkenraad is blij en 
dankbaar dat Lydia aangegeven 
heeft verder te willen gaan op de 
weg van het geloof. In de 

ochtenddienst van 12 december 
hoopt Lydia ons daarom 
deelgenoot te maken van het feit 
dat ze de Here Jezus wil volgen 
en dienen, waarna zij de derde 
belijdenisvraag zal 
beantwoorden en daarmee 
volwaardig lid zal worden van 
onze gemeente. Die derde vraag 
luidt als volgt: “Ingevolge van de 
doop die je hebt ontvangen en 
de geloofsbelijdenis die je hebt 
afgelegd op een andere  
plaats, vragen we je of je bereid 
bent je plek in te nemen in onze 
gemeente, die deel is van de 
algemene christelijke kerk - 
waarvan ook de Protestantse 
Kerk in Nederland een gestalte 
is- en of je onder haar  
opzicht getrouw wilt zijn onder  
de bediening van het Woord en 
de sacramenten - of je wilt 
volharden in het gebed en het 
lezen van de Heilige Schrift en 
naar de jou geschonken gaven 
mee wilt werken aan de  
opbouw van de gemeente van 
Christus”. 
We hopen op een mooie en 
gezegende dienst! 
Namens de kerkenraad, 
Katja Heitink 
 

Bijeenkomsten en 
kringen 
OMEGA voor ouderen  
Presentatie website laatste 
uitnodiging 

Op DV dinsdag 
30 november is 
de website met 
het oog op het 
ouderenpastoraat 
gereed en gaat 

deze ‘de lucht in’. Het 
programma (20.30 uur) omvat 
bezinning op het pastoraat in de 
vorm van een forumgesprek. De 
wijkpredikanten van Bethel 
(consulent), De Bron en Pniël 
werken hieraan mee. Er is tijd 
voor gedachtenwisseling. 
OMEGA zal verder worden 
toegelicht. Vanaf 20.00 uur bent 
u welkom in ’t Lichtpunt’ bij de 
Nieuwe Kerk. We nemen 
coronaregels in acht. Hartelijk 
welkom. 
Mede namens de collega’s 
Ds. Fré van Roest 
fvanroest0@gmail.com 
06 381 229 55 
 

 
 
 

Gemeentegebedskring 
De Zendingsgebedskring heet 
sinds kort 
Gemeentegebedskring. We 
bidden en danken elke eerste 
donderdagavond van de maand 
voor de Bethel wijkgemeente en 
onze uitgezondenen. Met de 
naamswijziging willen we 
benadrukken dat zending niet 
alleen iets is voor de 
uitgezondenen ver weg, maar 
ook voor ons als gemeenteleden 
in Zelst en omstreken. 
Daarnaast willen we ook de 
andere aspecten van het samen 
gemeente zijn in gebed bij God 
brengen. De volgende 
gebedskring is op 
donderdagavond 2 december 
van 19:30-20.30 uur in de kleine 
zaal van het Lichtpunt. Iedereen 
is van harte welkom om mee te 
bidden en te danken.  
Hartelijke groet, Mathilde 
Oosterhuis 
 

De Poort 
In onze wijkgemeente is er een 
mannenclub “de Poort”. In de 
bijbel lezen we op verschillende 
plaatsen dat de mannen in de 
poort bij elkaar kwamen. 
Waarschijnlijk om de dag door te 
nemen en de laatste nieuwtjes te 
delen. Daarom hebben we onze 
club/kring “de Poort” genoemd. 
Na een moeizaam anderhalf jaar 
zijn we na de zomervakantie 
weer bijeengekomen. Iedere 
eerste dinsdagavond van een 
nieuwe maand komen we bijeen 
in het Lichtpunt. We beginnen 
met de uitwisseling van het wel 
en wee van degenen die daar 
behoefte aan hebben. Daarna is 
er een gesprek over een 
onderwerp wat ingeleid wordt 
door een deelnemer die dat ook 
heeft ingebracht.  We bespreken 
onderwerpen op bijbels en 
geloofsgebied maar ook 
maatschappelijke kwesties 
worden uitgediept. We sluiten af 
met een hapje en een drankje, 
waarna plm. 22.30 uur een ieder 
huiswaarts gaat. 
Momenteel bestaat de “club” uit 
10 mannen, we zouden graag 
dat aantal uitbreiden. Een mooie 
en goede gelegenheid om elkaar 
weer te kunnen ontmoeten en 
betrokkenheid te creëren in onze 
wijkgemeente. Heb je interesse 
geef je dan op bij Jan van Beek 
030-6963105 of per mail 
vanbeekjh@telfort.nl   
Op dinsdag 7 december komen 
we weer bij elkaar. Het 

https://forms.gle/LZkNt1HNjmnnWQCq5
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gespreksonderwerp is dan: De 
Europese 'Greendeal' wat 
betekent dat voor ons? Graag 
zien we je op 7 december in       
‘t Lichtpunt, voel je welkom 
uiteraard onder voorbehoud.  
  

 
 

Overige berichten 
Kerstkransen actie 

In het vorige 
Bethelnieuws 
heeft u kunnen 
lezen over ons 
World Servants 
project naar 
Panama. Om dit 

financieel te bekostigen maken 
we kerstkransen. Leuk voor uzelf 
of als cadeau. De kransen 
kosten € 37,50 per stuk en zijn te 
bestellen bij Gideon (06-
31239891) en Corrie  
(06-31313011). De kransen 
kunnen opgehaald 
(Krakelingweg 10) of bezorgd 
worden in de week van 6-11 
december. We kijken uit naar 
jullie bestellingen! 
 
Groetjes Gideon en Corrie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leg jij de landingsbaan 
af voor een ander? 
Doe dan mee aan de Runway 
Run en ren voor 
ambulancevluchten van MAF in 
Papoea-Nieuw-Guinea! 22 april 
2022 is het zo ver. Leg 10 km op 
de landingsbaan in Teuge (bij 
Apeldoorn) af zodat een ander 
niet hoeft te lopen, maar kan 
vliegen. Loop jij zodat een ander 
kan vliegen? 
Wist je dat: acht op de tien 
bewoners van Papoea-Nieuw-
Guinea afgezonderd leeft van de 
buitenwereld? Ondoordringbare 
jungles liggen tussen hun dorpen 
en de steden. Als er een 
medisch noodgeval is, hoe kom 
je dan bij een ziekenhuis? 
Dagen lopen met een 
zelfgemaakte brandcard op de 
schouders. De dorpsbewoners 
proberen zich met machetes een 
weg te banen door de jungle. Op 
hun schouders de last van het 
gewicht van de gewonde en de 
verantwoordelijkheid voor zijn 
leven. Zullen zij het redden? 
Daar! Het zachte, steeds 
hardere geronk van een motor: 
Hoog over de boomtoppen, 
ergens aan de horizon zien ze 
het MAF-vliegtuig! 
Situaties die zich dagelijks 
afspelen in Papoea-Nieuw-
Guinea! Met de Runway Run 
sponsorloop maken we samen 
ambulancevluchten mogelijk. 
Lopen op een landingsbaan 
zodat een ander kan vliegen, als 
hij niet meer kan lopen. 
Schrijf je nu in om te hardlopen 
op een unieke locatie: 
www.runway-run.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komende diensten  
Zondag 5 december 
10.00 uur: ds. A.J. Zoutendijk 
(Utrecht) 
17.00 uur: ds. H.J.P. de Pater 
(Nieuwegein) 
 
De diensten zijn te volgen via 
Kerkomroep 

 

Richtlijnen diensten 

Er zijn iedere zondag twee 
diensten, een ochtenddienst 
(10.00 uur) en een middagdienst 
(17.00 uur). U bent welkom om 
aanwezig te zijn, u hoeft zich 
hiervoor niet meer op te 
geven. 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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