
 

Zondag 12 december 2021 

Jaargang 20.44 

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, Gerlien 
Spijkerboer en Ies Visser 

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

Deze week verzorgd door:  
Cees Bourgeois 

Welkom! 
Op zondag 12 december (Derde 
Advent) in de ochtenddienst om 
10.00 uur gaat voor ds. W.G. 
Sonnenberg (Ede) en bespeelt 
Frank van Zuidam het orgel. In de 
dienst om 16.00 uur gaat ds. Van 
Vreeswijk voor en wordt orgel 
gespeeld door Leen Mijnders. 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 
Zie onze website www.bethelzeist.nl 
voor de liturgie van de diensten. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de ochtenddienst op zondag 
12 december is er 
kindernevendienst voor de groepen 
1 t/m 4 en 7 t/m 8.  
Groep 1/2 - in de zaal achter 
't Lichtpunt (I. Mertens) 

Groep 3/4 - in de Mirror, links van 
de preekstoel (via kosterskamer) 
(N. Mertens) 
Groep 7/8 - in de Consistorie, rechts 
van de preekstoel (P. Nap en Joep) 
 
Kerstproject 12 december 
Ruth 3 “Verlosser in de nacht” 
Ruth heeft wel te eten, maar blijft de 
vreemdelinge uit Moab. Mensen 
kennen haar en waarderen haar om 
alles wat ze doet voor Noömi. 
Alleen, ze is niet thuis in Bethlehem. 
Noömi stuurt haar naar de dorsvloer 
om een beroep te doen op Boaz. Hij 
moet losser zijn, het land van 
Elimelech terugkopen voor Noömi. 
En hij moet met Ruth trouwen en zo 
Elimelechs familie redden. Dan 
hoort Ruth ook echt bij Israël. 
 
Ruth loopt het risico haar goede 
naam in één keer kwijt te zijn, als ze 
bij Boaz gaat liggen, middenin de 
nacht. Maar haar woorden en daden 
zijn zuiver. Ze gaat nederig, 
dienstbaar aan Noömi, in de 
overtuiging dat God hen wil 
zegenen door Boaz. Ook Boaz 
reageert als dienaar Gods: hij geeft 
Ruth bescherming tot de morgen, 
eten voor de komende tijd en 
belooft haar dat haar redding komt. 
Door een ander en anders door 
hemzelf. Boaz wil losser zijn. In 
Hem herkennen we zijn God. In de 
Kerstnacht brengt die Heer 
verlossing aan een wereld in nood. 
De duisternis zal verdwijnen, omdat 
Jezus komt. Nu kan alles anders 
worden. 
 

Collecten 
1e Diaconie  
2e Plaatselijk kerkenwerk 
3e Kerk en samenleving (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 
Collecte voor de wijkinloophuizen 
op 12 december 2021 
Voor veel mensen in Zeist zijn de 
wijkinloophuizen van groot belang. 
Wijkbewoners gaan daar heen om 
er even uit te zijn, hun verhaal te 
kunnen vertellen, mee te doen aan 
een activiteit of een lekker bakje 
koffie te drinken. Maar ook voor het 
doen van een aanvraag voor de 
Voedselbank, voor Leerkansen of 
voor advies over waar ze terecht 
kunnen met een probleem in hun 
leven. 
 
Met de inloophuizen wordt vorm 
gegeven aan het diaconale en 
sociaal-maatschappelijk werk van 
de kerk. Je zou kunnen zeggen dat 
de wijkinloophuizen 
vooruitgeschoven posten in de 
samenleving zijn die namens de 
kerken haar aanbod doen aan 
mensen die dat nodig hebben. 
 
Met vrijmoedigheid vragen wij u dan 
ook om dit werk van harte te 
steunen en vrijgevig te zijn zodat dit 
belangrijke werk kan worden 
voortgezet. Namens Kerk en 
Samenleving, 
 
Jan van Beek, Ruben Claas en Lia 
Verboom 
 

Jeugd 
Kinderkerstviering 
Op zondag 19 december om 16.00 
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. 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/LZkNt1HNjmnnWQ
Cq5 Je kunt geen cadeauwens 
meer doorgeven, maar niemand 
gaat met lege handen naar huis! 
 
Adventsprojectlied 
In deze periode zingen we elke 
zondag een couplet van het 
adventsprojectlied. Wil je het lied 
thuis ook zingen, dat kan. Je kunt 
het hier vinden: 
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https://www.youtube.com/watch?v=
2WSi-lz6G0E 
 
Kerstchallenge 
Op 18 december start de 
Kerstchallenge voor kinderen en 
jongeren vanaf een jaar of 8. Hou 
voor meer informatie de website en 
de Bethelapp in de gaten. 
 
 

Vanuit de kerkenraad 
Bijbelschool getuigenis Lydia 
Nijenhuis 

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 zondag 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 

 

Diensten Eerste en Tweede 
Kerstdag 

Sinds enige tijd hoeft u zich ook 
voor de ochtenddiensten niet meer 
aan te melden omdat gebleken is 
dat er ook zonder aanmelding de 
1,5 meter kan worden 
aangehouden. Omdat de 
kerkenraad verwacht dat in de 

diensten op Eerste en Tweede 
Kerstdag meer mensen naar de 
kerk zullen komen, waardoor niet 
voldoende afstand kan worden 
gewaarborgd, is voor deze diensten 
wel inschrijving noodzakelijk. Op de 
website staat weer de link voor 
inschrijving waarmee u zich kunt 
inschrijven. Deze wordt ook 
verspreid via de mail. Mocht u na 
aanmelding onverhoopt toch niet 
aanwezig kunnen zijn, meldt u zich 
dan tijdig af zodat andere 
gemeenteleden kunnen worden 
uitgenodigd. Hierbij de link waarmee 
u zich kunt aanmelden voor deze 
diensten: 
http://bethelzeist.nl/aanmeldenkerkd
iensten 

 

Vacature diaken (senioren) 

In de vacature van diaken Jan van 
Beek heeft de kerkenraad in haar 
vergadering van 8 december 
benoemd Cathalien de Bruin, 
Waterlooweg 21, 3711BB Austerlitz. 
 
Cathalien heeft de gelegenheid om 
de komende week na te denken 
over haar benoeming. Uiterlijk 
zaterdag 18 december wordt haar 
antwoord verwacht. We vragen u 
haar te gedenken in uw gebeden. 

 

Bijeenkomsten en 
kringen 
 
Ouderen Bijbelkring Bethel 16 
december 

Op DV donderdag 16 december 
hopen wij als kring weer bij elkaar te 
komen. Dit is de laatste 
samenkomst in 2021. De zaal van 
’t Lichtpunt is ruim genoeg om 
voldoende afstand te houden. Bij 
binnenkomst en vertrek moeten we 
alert blijven op de 1,5 meter. 

 

Deze morgen ligt de Bijbel open bij 
1 Timotheüs 6: 11-16. Het gaat over 
de goede strijd van het geloof. 
Aanvang is om 10.00 uur, afsluiting 
om 11.30 uur. 

Welkom en tot ziens! 

Wil van Sprakelaar – Neef tel. 030 - 
6918645 

ds. F. van Roest tel. 06 - 38122955 
fvanroest0@gmail.com 

 

December update SEZ comité 
Zeist e.o. 

Hoewel inmiddels al weer enige tijd 
geleden, blikken we voldaan terug 
op de Reformatie Herdenking van 
vrijdagavond 29 oktober jl. in de 
Oude Kerk. Dankbaar dat dit na 
twee jaar weer kon plaatsvinden. 
Door de corona omstandigheden 
was de fysieke opkomst beperkt, 
terwijl online er ruim 250 kijkers in 
binnen- én buitenland met de 
livestream verbonden waren. 
Verrassend deze hybride variant 
van ‘aanwezig’ zijn. Voor wie deze 
avond nog eens wil herbeleven, ga 
dan naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=
CsnCGBsn3Go 

 

We zijn blij en dankbaar dat we u 
kunnen melden dat de netto 
opbrengst van deze avond € 556,58 
is. Daar is een éénmalige diaconale 
bijdrage van € 250,- van de Pniël 
Wijkgemeente in opgenomen 
alsmede een nagekomen gift in US 
Dollars. Prachtig. Dank daarvoor en 
ook dank voor al u betrokken 
meeleven! Dat doet ons echt goed. 
Gezien de beperkte omvang van het 
interkerkelijk en interlokaal SEZ 
comité en gezien de beperkte 
activiteiten die we kunnen 
organiseren zijn we verheugd dat 
we deze netto opbrengst aan u 
kunnen terugkoppelen. Mooi ook 
dat het College van 
Kerkrentmeesters al jaren de Oude 
Kerk voor deze tweejaarlijkse 
interkerkelijke bijeenkomsten, 
Oranjeavond en Reformatie 
Herdenking, kosteloos ter 
beschikking stelt. Recent hebben wij 
als comité een bedrag van € 2.000,- 
kunnen overmaken naar het 
landelijk rekeningnummer van de 
Spaanse Evangelische Zending 
(‘SEZ’). 

 

In 2022 willen wij onder andere 
nadenken hoe we de jongeren meer 
bij onze, beperkte, activiteiten 
kunnen betrekken. Heeft u ideeën, 
tips etc.? Schroom niet en laat het 
ons alstublieft weten! 

 

Voor in uw agenda D.V. zaterdag 7 
mei 2022: Bevrijdingsconcert in de 
Oude Kerk te Zeist. De door corona 
uitgestelde herdenking “75 jaar 
bevrijding”. Medewerking o.a. door 
ds. C.G. Vreugdenhil, Prof. Dr. 
James Kennedy. Muzikale omlijsting 
door organist Peter Eilander (vader) 
en concertpianist Jaap Eilander 
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(zoon) op één van ’s werelds beste 
concertvleugels, een Fazioli. 

 

Mocht u nog overwegen om een 
december- of eindejaarsgift over te 
willen maken, de nood blijft hoog - 
zeker gezien impact corona, dan 
kan dat op banknummer NL63 
INGB 0000 3279 10 t.n.v. comité 
Spaanse Evangelische Zending 
Zeist. Meer weten over de Spaanse 
Evangelische Zending inclusief 
recente nieuwsberichten? Kijk op 
www.sez.st 

 

Hartelijke groeten van Pieter Oskam 
jr., Bert Schipper en Corine & 
Willem van den Born. Voor contact: 
willemvandenborn@gmail.com 

 

           

 

 

Overige berichten 
 
Oliebollenactie  

Ook dit jaar organiseren de 
Jeugdclubs Stuif es in, de Torch en 
Sola Gratia van de wijkgemeente 
Bethel Nieuwe kerk Zeist in 
samenwerking met de beste 
(oliebollen)bakker uit Zeist hun 
jaarlijkse oliebollenactie. 
 
De bakker levert heerlijke oliebollen 
en appelbeignets die ook deze 
jaarwisseling natuurlijk niet mogen 
ontbreken. 

De opbrengst van de oliebollenactie 
gaat dit keer naar: Marco en Agnes 
in Azië. Zij helpen mee om de Bijbel 
te vertalen voor mensen die nog 
geen Bijbel hebben in hun eigen 
taal. En ook naar projecten van de 
jeugdclubs van Wijkgemeente 
Bethel. Een bestelaanvraag kunt u 
doorgeven op 
https://bethelzeist.nl/oliebollen 

 

Heeft u geen pc of internet? Dan 
kunt u uw bestelling telefonisch 
tussen 18.00 en 20.00 uur 
doorgeven aan Gijs Slootweg via 06 
- 53842787 of Marc Buizer via 06 - 
20270659. 

 

Zelfgemaakte spullen van het 
wijkinloophuis 

Binnen wijkinloophuis Zeist West 
maken leden van de crea-, haak- en 
breigroep allerlei mooie spulletjes 
die te koop worden aangeboden. 
Met de opbrengst daarvan worden 
weer nieuwe materialen 
aangeschaft. Graag nodigen we u 
uit om eens te komen rondneuzen 
tijdens de openingstijden: maandag, 
donderdag en vrijdag 14.30 – 16.30 
uur. En neem alvast een digitaal 
voorproefje via: 
https://wijkinloophuizen-
zeist.nl/nieuws/zeist-
west/kerstcadeaus 

Van harte welkom! 

 

Marianne Krijgsman (coördinator) 

De Clomp 33-02 

Telefoon: 06 - 53 10 35 78 

 

Gezocht: vrijwilligers 
kerkdiensten Bovenwegen 

Al heel veel jaren wordt er in 
Bovenwegen (Heideweg 2 in Zeist) 
op de zondagavond een kerkdienst 
gehouden. Elke week komen hier 
bewoners naartoe, soms alleen, 
soms met een familielid. Bij deze 
diensten zijn veel vrijwilligers 
betrokken die de bewoners ophalen 
en weer terugbrengen. Daarnaast is 
er de voorganger en de pianist die 
ook hun (vrijwillige) medewerking 
aan de diensten verlenen.  

 

Voor 2022 hebben we het rooster 
met predikanten vrijwel rond 
gekregen. Maar … voor de muzikale 
ondersteuning in de kerkdiensten 
zoeken wij nog pianisten. En wij 
hopen op deze manier met 
pianisten in contact te komen. Meer 
informatie kunnen wij natuurlijk altijd 
geven. En ook over de openstaande 
data kunnen we overleggen en 
kijken wat passend is. 
In de kerkdiensten zijn geen grote 
aantallen bezoekers, maar degenen 
die er zijn, genieten altijd met name 
van het zingen en van de muziek. 
Daarom hopen we mogelijk op deze 
manier een pianist te kunnen 
vinden. 

 

Meer informatie kunt u krijgen bij 
één van de Geestelijk Verzorgers 
van Bovenwegen: 

• Marjolein Heijliger 
(m.heijliger@warandeweb.nl) 

• Ruth Hessel 
(r.hessel@warandeweb.nl) 

• Nel Walet 
(n.walet@warandeweb.nl) 

 

Of telefonisch via de Centrale: 030-
6363100 

 

 
(wordt vervolgd) 

 

Komende diensten  
Zondag 19 december 2021 
10.00 uur dr. A.H. Plaisier  
(Amersfoort) 

Geen middagdienst, viering 
kinderkerstfeest 

 
Richtlijnen diensten 
Er zijn iedere zondag twee diensten, 
een ochtenddienst (10.00 uur) en 
een middagdienst (16.00 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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